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 คณะศึกษาศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีภาระงานครอบคลุมทั้ง 
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการด าเนินงานตามภารกิจ 
ต่าง ๆ เหล่านี้  จ าเป็นต้องมีแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ แผนปฏิบัติการของคณะ
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2564 เล่มนี้ ได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางให้ทั้งบุคลากรและฝ่ายงานต่าง ๆ ในสังกัดใช้เป็น
ทิศทางในการปฏิบัติงานให้เป็นรูปธรรม อันจะส่งผลให้คณะศึกษาศาสตร์ตลอดจนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้  ในการนี้ ขอขอบคุณบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่
ช่วยระดมความคิดท าให้แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564 ส าเร็จสมบูรณ์ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การ
ปฏิบัติ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยให้ภาพรวมการด าเนินงานของคณะมีความคล่องตัวเป็นอย่างดี 
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ส่วนที่  1 
ทิศทางการด าเนินงานตามนโยบายปีงบประมาณ 2564 

 
แนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล    
 1.1 การสร้างและพัฒนาคน ให้เป็น Smart Citizen โดยจะต้องเปิดโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ทุกช่วงวัยเพ่ือลดความเหลื่อมล ้า สร้างระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) 
ตามความต้องการของผู้เรียน (Modular System) พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ เช่น 
ควบรวมหลักสูตร/สาขาท่ีมีความซ ้าซ้อนกัน เรียนรู้ผ่านออนไลน์ เป็นต้น แพลตฟอร์มการสร้างและพัฒนาคน 
จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพสู่ศตวรรษที่ 21 มีงานท าในสาขาอาชีพใหม่ ๆ  
หรือเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ (2) การพัฒนาทักษะแห่งอนาคตของคนวัยท างาน 
(Skill for the future) ทั้ง Upskill และ Reskill และ (3) การศึกษาส าหรับคนสูงวัย 
 1.2 การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า (Value Based Economy) โดย 
จะต้องขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาที่จะน าไปสู่นวัตกรรมที่เป็น Demand-side และบูรณาการงานวิจัย 3 ศาสตร์ 
(วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์) ผ่าน 4 แพลตฟอร์ม (Platform) ได้แก่ (1) สร้างคนและองค์ความรู้ 
เพ่ือตอบโจทย์ประเทศ สร้างระบบนิเวศของการสร้างนักวิจัยเพื่อดึงดูดคนที่มีความสามารถทั้งของไทยและของโลก 
(2) ลดความเหลื่อมล ้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเป็นส าคัญ เช่น การขจัดความยากจนแบบแม่นย าและ 
เบ็ดเสร็จ (3) ขับเคลื่อนองค์ความรู้และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Competitiveness) 
เรื่อง 10 S-Curve อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ (4) ตอบโจทย์ที่เป็นประเด็นท้าทายของประเทศและของโลก 
(Grand Talent) เช่น PM 2.5, Zero waste, AI for All, AI for Everyone, Frontier Research, Quantum 
computing, Space Consortium, Gnomic Thailand และเรื่องใหม่ ๆ ที่จะตอบโจทย์ประเทศในอนาคต 
 1.3 การสร้างและพัฒนานวัตกรรม ไปสู่ประเทศฐานนวัตกรรม (Innovation Nation) โดยจะต้อง 
แปลงนวัตกรรมเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม ได้แก่ สร้างกองทุนพัฒนาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ (Young 
Startup) และการให้ค าปรึกษาจากผู้รู้จริง (Mentor in Residence) อย่างครบวงจร ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม 
ชุมชน นวัตกรรมสังคม และนวัตกรรมเชิงธุรกิจ สร้างมูลค่าเพ่ิม เปลี่ยน Made in Thailand เป็น Innovated in 
Thailand เพ่ือสร้าง value creation 
 1.4 การยกเครื่องมหาวิทยาลัย (Reinvent) มหาวิทยาลัยจะต้องเป็นหลักในการก าหนดทิศทางและ 
ยุทธศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมของประเทศ(Future Setting) มีการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจและเติมเต็มศักยภาพใน
การสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สามารถตอบโจทย์ประเทศและประชาชน (Future Changer) รวมทั้งทบทวนกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) และปรับวิธีการขอต าแหน่งวิชาการให้เหมาะสม โดยจะแบ่ง
มหาวิทยาลัย 
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ออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ (1) มหาวิทยาลัยที่สร้างองค์ความรู้แห่งอนาคต (Frontier Research /Frontier 
Knowledge) (2) มหาวิทยาลัยที่เน้นการพัฒนาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และนวัตกรรม และ (3) มหาวิทยาลัยที่
ตอบโจทย์พื้นที่ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น (Area Based Development) ใน 4 ภูมิภาคได้แก่ ภาคเหนือ 
(ล้านนา 4.0) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน 4.0) ภาคใต้ (ด้ามขวาน 4.0) และภาคกลาง (เจ้าพระยา 4.0) 
 ทั้งนี้การสร้างและพัฒนาคน องค์ความรู้ และนวัตกรรม จะต้องมีเครื่องมือทางนโยบายและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ส าคัญที่จะเชื่อมโยงกิจกรรมวิจัยและพัฒนาเพ่ือขยายผลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอุทยานวิทยาศาสตร์ 
(Science Park)ต้องแข็งแกร่งเพ่ือเป็นศูนย์กลาง (Hub) ให้แต่ละภูมิภาคเสมือนหนึ่งเป็นแขนขาให้กระทรวง  
รวมทั้ง Food Innopolis, Medicopolis, Creative District, Creative Economy Agency เป็นต้น 
 
ทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 ปรัชญา : ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน 

 วิสัยทัศน์ : เป็นเลิศทางวิชาการ บูรณาการความรู้จากท้องถิ่นสู่สากล  
  ค าอธิบายวิสัยทัศน์ : เป็นเลิศทางวิชาการ บูรณาการความรู้จากท้องถิ่นสู่สากล 

 พันธกิจ : 
 1. จัดการศึกษาและวิชาชีพชั ้นสูงโดยมุ ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  
ตามมาตรฐานและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 2. สร้างผลิตผลจากงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา เพื่อสนับสนุน 
การเรียนการสอน การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และน าไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม 
 3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพ่ือให้ชุมชนและสังคมสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน 

 ยุทธศาสตร์ :  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัย 
                                 ตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทาง 
                                วิชาการและมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชนและสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญา 
                                ทอ้งถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการ 
      มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็น 
      มหาวิทยาลัยในระดับสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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ส่วนที่  2  ข้อมลูทั่วไป 
ข้อมูลพื้นฐานคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
ตราสัญลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปรัชญา 
 การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม (Education is growth.) 
 
วิสัยทัศน์ 
  เป็นคณะผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพทางการศึกษาชั้นน าในระดับชาติและเป็นที่ยอมรับในระดับเอเชีย 
 
ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 

การผลิตบัณฑิตและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ความเป็นมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญตามศาสตร์สาขา  
เป็นที่พ่ึงของสังคมได้ และสามารถวิจัยพัฒนาในวิชาชีพ สร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในระดับชาติและ
ระดับเอเชีย 
 
พันธกิจ 
 1. จัดการเรียนการสอนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ ในระดับประเทศ 
 2. ด าเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการศึกษา 
 3. ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
      4. อนุรักษ์ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือความมีประสิทธิภาพ 
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ค่านิยมองค์กร 
 GROWTH  
 G  =  Goals  การมีเป้าหมายในการท างาน การท างานแบบมุ่งเป้า 

   KPI - ผลลัพธ์ของงาน (Outcome)  

 R   =  Responsibility  ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ ความโปร่งใส 

   KPI -  มีระบบการท างานเพ่ือส าเร็จตามเป้าหมาย (Process) 

 O   = Originality  ริเริ่มสร้างสรรค์/เป็นต้นแบบ 

   KPI -  มีความคิดริเริ่มในการท างาน (Output) 

 W   = Wisdom   ปัญญาการสั่งสมองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญพัฒนาวิชาชีพตนเองและพัฒนา 

    สังคม 

KPI - มีคลังความรู้/ฐานข้อมูล/เครือข่าย/การจัดการความรู้ (Input) 

กระบวนการท างาน (Process)    

 T   = Teamwork  การท างานเป็นทีมอันหนึ่งอันเดียว ความเชื่อใจ  

KPI – กระบวนการท างาน/การร่วมมือในการปฏิบัติงาน(Process)  

และผลลัพธ์ของงาน (Outcome) 

 H   = Happiness องค์กรแห่งความสุขในการท างาน มีสุขภาวะที่ดี (กาย จิตใจ สังคม)  

    มีจิตบริการที่ด ี(Service Mind) 

   KPI – ตัวบุคลากร/ความรู้สึกพึงพอใจในการท างาน (Input)  

และผลการปฏิบัติงาน/การแสดงออกซ่ึงจิตสาธารณะ (Output) 

เอกลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์ 
 “วิชาชีพเป็นหนึ่ง สู่การเป็นที่พ่ึงของสังคม” 
 
อัตลักษณ์นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
 “นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน” 
 
สมรรถนะหลัก 
 มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้บนพ้ืนฐานชุมชนและสากล (Community-Based Global 
Learning) 
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ภารกิจหลักของคณะศึกษาศาสตร์ 
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เป็นเลิศในระดับชาติและเป็นที่ 
ยอมรับในระดับนานาชาติ 
 2. สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรในคณะได้มีการท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และพัฒนาวิชาการ 
ด้านการศึกษา และสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 3. ด าเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ทั่วไป เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ 
บุคคล องค์กร ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 4. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตจัดกิจกรรมเก่ียวกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี เพ่ือรักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ จัดและพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ 
ยกระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงกับความต้องการของระดับชาติและเป็นที่ 
ยอมรับของเอเชีย 
  เป้าประสงค์ที่ 1.1 คณะมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีระบบการพัฒนา 
นิสิตและศิษย์เก่าท่ีเข้มแข็ง ผลิตและเร่งรัดพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ 
ผู้ใช้ในระดับชาติและนานาชาติ 
  เป้าประสงค์ที่ 1.2 คณะมีระบบและกิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้นิสิตทุกระดับ 
มีความพร้อมในการแข่งขันและเป็นที่ยอมรับระดับชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือความเป็นเลิศให้เกิดมูลค่าและคุณค่าทางวิชาการ 
   เป้าประสงค์ที่ 2.1 คณะมีระบบการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ 
ที่หลากหลาย และวิจัยที่สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม เพ่ือน าไปสู่ความสามารถเชิงการแข่งขัน  
ตลอดทั้งมีการเผยแพร่ผลงานการวิจัยและบทความทางวิชาการสู่ระดับชาติและนานาชาติ 
   เป้าประสงค์ที่ 2.2 คณะมีระบบการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ/การวิจัย โดยใช้
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ให้บริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคการศึกษาและสังคม 
   เป้าประสงค์ที่ 3 คณะมีการส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  
และการพัฒนาประเทศ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนา 
องค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
   เป้าประสงค์ที่ 4 คณะมีการส่งเสริมการอนุรักษ์ และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการ  
ได้มาตรฐานสากล 
   เป้าประสงค์ที่ 5.1 คณะมีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
   เป้าประสงค์ที่ 5.2 คณะมีระบบการบริหารงานบุคคลและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 
   เป้าประสงค์ที่ 5.3 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
   เป้าประสงค์ที่ 5.4 คณะมีการส่งเสริมและพัฒนาคณะสู่คณะสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  

 โครงสร้างองค์กร 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

คณะศึกษาศาสตร์ 

ภาควิชาจิตวิทยา 
การศึกษาและ               
การแนะแนว 

ภาควิชา             
การบริหาร
การศึกษา 

ภาควิชา
เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา 

ภาควิชาวิจัย
และพัฒนา
การศึกษา 

ภาควิชา
หลักสตูรและ

การสอน 

ภาควิชา
วิทยาศาสตร์
สุขภาพและ

การกีฬา 

ส านักงานเลขานุการ 
คณะศึกษาศาสตร ์

กลุ่มงานนโยบาย แผน และคลัง กลุ่มงานบริหาร กลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสติ 
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โครงสร้างการบริหาร 
 
 
 
     

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                           

   
 

   
 

  
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิการบดี 

คณะกรรมการบณัฑิตศึกษา 

ประจ าคณะศึกษาศาสตร ์

 

 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์

 

คณะกรรมการ  

ประจ าคณะศึกษาศาสตร ์

 

รองคณบดี 
 

รองคณบดี 
 

รองคณบดี 
 

หัวหน้าภาควิชา 

การบริหาร
การศึกษา 

 

หัวหน้าภาควิชา 

หลักสตูรและการ
สอน 

 

หัวหน้าภาควิชา 

จิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว 

 

หัวหน้าภาควิชา 

เทคโนโลย ี

และสื่อสาร
การศึกษา 

 

หัวหน้าภาควิชา 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ
และการกีฬา 

 

หัวหน้าภาควิชา 

วิจัยและพัฒนา
การศึกษา 

 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการ                
คณะศึกษาศาสตร ์

หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย แผน  
และคลัง 

 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร 

 

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและ 
พัฒนานิสิต 
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โครงสร้างการปฏิบัติงาน 
(ตามประกาศมหาวิทยาลยัมหาสารคาม เร่ือง การแบ่งหน่วยงานภายใน พ.ศ. 2563  

ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

1. กลุม่งานบริหาร 

1.1 งานบุคคล 
1.2 งานอาคารสถานที่ 
1.3 งานส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
1.4 งานบริหารและการจัดการ
ทรัพยากรการเรียนรู้ 
1.5 งานเลขานุการ 

 

หัวหน้าส านักงาน
เลขานุการ 

2. กลุม่งานนโยบาย แผน 
และคลัง 

2.1 งานนโยบายและแผน 
2.2 งานการเงินและบัญชี 
2.3 งานพัสดุ 

 

3. กลุม่งานวิชาการและ
พัฒนานิสิต 

3.1 งานบริการนิสิต 
3.2 งานส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
3.3 งานพัฒนาระบบและส่งเสริม
ภาพลักษณ์องค์กร 
3.4 งานวิจัยและงานวารสาร 
3.5 งานบริการวิชาการ 
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ข้อมูลคณาจารย์และบุคลากร 
 

   จ านวนคณาจารย์ 

ที ่ ภาควิชา 
จ านวนบุคลากร* 

ข้าราชการ พนักงาน ผู้เชี่ยวชาญ ลูกจ้าง 
ชั่วคราว 

รวม
ทั้งหมด อ. ผศ. รศ. อ. ผศ. รศ. อ. ผศ. รศ. 

1 หลักสูตรและการสอน 2 2 1 11 9 2 2 2 - 1 32 

2 การบริหารการศึกษา 1 - 1 - 1 3 - 1 - - 7 

3 วิจัยและพัฒนาการศึกษา - 1 1 2 4 1 - - 1 - 10 
4 วิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา - 1 - 6 3 - - - - - 10 

5 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา - - - 4 5 - - - 2 - 11 

6 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว - - - 9 1 1 - - 1 - 12 
 รวม 3 4 3 32 23 7 2 3 4 1 82 

*ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2564 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 

ส านักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ จ านวนบุคลากร* 

ข้าราชการ 2 
พนักงานมหาวิทยาลัย 24 

พนักงานราชการ 1 

ลูกจ้างชั่วคราว 15 
รวม 42 

*ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2564 
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        ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ  (ก.พ.ร.) 

ผลสัมฤทธิ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

การปฏิบัติราชการ 2561 2562 2563 
คะแนนที่ได้ 4.5636 3.4568 3.0280 

คะแนนเต็ม 5.0000 5.0000 5.0000 
  
        ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา  (สกอ.) 

ผลประเมิน ปีการศึกษา 
คุณภาพการศึกษา
การศึกษาภายใน 

2561 2562 2563 

คะแนนที่ได้ 4.68 4.37 3.50 

คะแนนเต็ม 5.00 5.00 5.00 

 
 

หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนและจ านวนนิสิต  ปีการศึกษา 2563 

ระดับ/สาขาที่เปิดสอน 
จ านวนนิสิต 

รวม 
ปกต ิ พิเศษ 

1. ระดับปริญญาตรี    
1.1   กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย 247 - 247 

1.2   กศ.บ. คณิตศาสตร์ 415 - 415 

1.3   วท.บ. จิตวิทยา 207 25 232 
1.4   กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 244 - 244 

1.5   กศ.บ. ภาษาไทย 333 - 333 

1.6   กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 273 - 273 
1.7   กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 277 - 277 

1.8   กศ.บ. สังคมศึกษา 305 - 305 
1.9   วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 427 23 450 

1.10 กศ.บ. การศึกษาพิเศษ 1 - 1 

รวม 2,729 48 2,777 
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ระดับ/สาขาที่เปิดสอน 
จ านวนนิสิต 

รวม 
ปกต ิ พิเศษ 

2. ระดับปริญญาโท    
2.1  กศ.ม. การบริหารและพัฒนาการศึกษา - 150 150 

2.2  กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 46 89 135 
2.3  กศ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา - 28 28 

2.4  กศ.ม. จิตวิทยา 2 18 20 

2.5  กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1 17 18 
2.6  วท.ม. วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 11 12 23 

2.7  กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 65 - 65 

2.8 กศ.ม. การวัดผลและประกันคุณภาพการศึกษา - 1 1 
2.9 กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย 1 13 14 

รวม 126 328 454 

3.ระดับปริญญาเอก    
3.1  กศ.ด. การบริหารและพัฒนาการศึกษา 39 - 39 

3.2  ปร.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 8 3 11 
3.3  ปร.ด. วจิัยและประเมินผลการศึกษา 11 - 11 

3.4  ปร.ด. หลักสูตรและการสอน 38 - 38 

3.5  ปร.ด. จิตวิทยา 4 7 11 
3.6  ปร.ด. วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 13 - 13 

3.7  กศ.ด. การนิเทศการศึกษา 5 - 5 

รวม 127 10 137 
       รวมทั้งสิ้น 3,368 
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งบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดินและเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

รายการ 
งบประมาณ               

รายจ่ายเงินแผ่นดิน 

งบประมาณ                 
รายจ่ายเงินรายได้ 

รวมทั้งสิ้น 10,152,610 38,086,500 

1. งบบุคลากร 9,077,760 2,285,400 
   1.1 เงินเดือน  8,141,760 - 

   1.2 ค่าจ้างชั่วคราว 672,000 2,285,400 
   1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 264,000 - 

2. งบด าเนินงาน - 14,459,300 

   2.1 ค่าตอบแทน - 10,267,000 
   2.2 ค่าใช้สอย - 2,832,300 

   2.3 ค่าวัสด ุ - 1,280,000 

   2.4 ค่าสาธารณูปโภค - 80,0000 
3. งบลงทุน - 2,019,400 

   3.1 ค่าครุภัณฑ์ - 2,019,400 
   3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - 

4. งบเงินอุดหนุน 1,074,850 16,699,800 

   4.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร - 10,684,300 
        4.1.1 พนักงานมหาวิทยาลัย - 10,500,700 

        4.1.2 ผู้เชี่ยวชาญ - 183,600 

   4.2 การพัฒนาศักยภาพนิสิตและภารกิจหน่วยงาน - 6,015,500 
5. งบรายจ่ายอ่ืน - 2,622,600 

   5.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ 

- 
166,500 

   5.2 เงินส ารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น
เร่งด่วน 

- 
1,100,000 

   5.3 เงินส ารองรักษาฐานะทางการเงิน - 1,356,100 

   5.3 รายจ่ายอื่นๆ - - 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่  3 

โครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ  2564 
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สรุปและเปรียบเทียบโครงการปีงบประมาณ 2563 และโครงการปีงบประมาณ 2564                             

 

  ที่ ภาควิชา/ฝ่ายงาน จ านวนโครงการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) 

2563 2564 2563 2564 
1 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา                   12 13 366,200 349,200 

2 ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  12 34 421,550 428,000 

3 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  38 26 1,330,100 834,900 
4 ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา   11 12 433,500 285,200 

5 ภาควิชาการบริหารการศึกษา  15 13 948,200 671,300 

6 ภาคเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  18 18 355,800 254,000 
7 กลุ่มงานบริหาร 6 12 580,000 850,000 

8 กลุ่มงานนโยบาย แผน และคลัง 1 1 30,0000 20,000 

9 กลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต 55 46 4,728,300 2,369,400 
รวมทั้งสิ้น 168 175 9,193,650 6,062,000 

     
สรุปโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยแยกตามยุทธศาสตร์ 

 

ที ่ ภาควิชา/ฝ่ายงาน ยุทธฯ 1 ยุทธฯ 2 ยุทธฯ 3 ยุทธฯ 4 ยุทธฯ 5 รวม 
1 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา                   13 - - - - 13 

2 ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 34 - - - - 34 

3 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  24 1 - 1 - 26 
4 ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา   12 - - - - 12 

5 ภาควิชาการบริหารการศึกษา  12 - - 1 - 13 
6 ภาคเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  18 - - - - 18 

7 กลุ่มงานบริหาร 5 - - - 7 12 

8 กลุ่มงานนโยบาย แผน และคลัง - - - - 1 1 
9 กลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต 31 2 2 11 - 46 

 รวมทั้งสิ้น 149 3 2 13 8 175 



 
 

 
15 

โครงการภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมส่งเสริม
วิชาการและกิจกรรม
ภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างสถาบัน 
(MOU) 

- เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนนิสิต-อาจารย์
กับสถาบันต่างประเทศ 
- นิเทศนิสิตประสบการณ์ต่างประเทศ 
การท างานร่วมกันของสถาบันเครือข่าย
ทางวิชาการและวิชาชีพทั้งในและ
ต่างประเทศ 

1 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 
 

25,000 
 
 

มีนิสิตจากภาควิชาฯ              
ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยน
นักศึกษากับสถาบัน    
ต่างประเทศอย่างน้อยปี
ละ 2 คน 

1. ผศ.ดร.อาภรณ์
โพธิ์ภา 
2. อ.วรรณพร  
ส าราญพัฒน์    
เบรดี 
3. อ.อัจฉราวดี  
ศรีจรูญ 

2 กิจกรรมศูนย์วิจัย
และพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิทยาศาสตร์
การออกก าลังกาย
และการกีฬา 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรและนิสิตได้ฝึกปฏิบัติ    
ในการออกก าลังกายและการกีฬา 
 

1 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 
 

3,000 
 

นิสิตได้ฝึกการใช้เครื่อง

ออกก าลังกาย 

1.อ.ปิยเชษฐ์  
ตะสิงห์ 
2. อ.วรรณพร 
ส าราญพัฒน์   
เบรดี 
3.อ.อัจฉราวดี  
ศรีจรูญ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

3 กิจกรรมคืนสู่เหย้า 
ชาววิทย์ฯ กีฬา 

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่  
ขนบธรรมเนียมประเพณี และผสมผสาน
วัฒนธรรมสานสัมพันธ์และแสดงความ
ยินดีกับบัณฑิต 

1 ธ.ค. 63 
 

20,000 
 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี

ความพึงพอใจในการเข้า

ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

1. อ.ปิยเชษฐ์  
ตะสิงห์ 
2. ผศ.ดร. 
ธนารัตน์   
เหล่าอรรคะ 
 
 

4 กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมและศึกษา           
ดูงานก่อนฝึกงาน 

- เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับนิสิตก่อน
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
- วิทยากรมาให้ความรู้ในการฝึกงาน 

1 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 
 
 

5,000 
 

นิสิตชั้นปีที่ 3  
มีความพร้อมในการ 
ที่จะออกฝึกงาน  
(ฟิตเนส/รพ./กีฬา)  

1. ผศ.ดร.อาภรณ์  
โพธิ์ภา 
2. อ.อนุรักษ์ปภพ  
มีตน 

5 เตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าเรียนและ
สานสัมพันธ์น้องพ่ี
วิทย์กีฬา 

- เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน   
ป.ตรี-ป.โท-ป.เอก 
- เพ่ือส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างรุ่น
พ่ีและรุ่นน้องและคณาจารย์เกิดความรัก
ความสามัคคีในหมู่คณะ 

1 ต.ค. 63 - ส.ค. 64 
 

5,000 
 
 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  

1. อ.วัฒนพงษ์  
คงสืบเสาะ 
2. อ.อนุรักษ์ปภพ  
มีตน 
 



 
 

 
17 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

- ปลูกฝังจริยธรรม 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

6 กิจกรรมไหว้ครูกีฬา 
บูชาอาจารย์ใหญ่  

1. เพ่ือเป็นการพัฒนานิสิตให้เป็น
พลเมืองดีของสังคม สอดคล้องกับ  
อัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัย 
2. อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี 
3. บูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับรายวิชา 
 

1 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 
 

17,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี

ความพึงพอใจในการเข้า

ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

1. อ.อนุรักษ์ปภพ  
มีตน 
2. อ.วรรณพร  
ส าราญพัฒน์   
เบรดี 
3. อ.อัจฉราวดี  
ศรีจรูญ 

7 กิจกรรมการพัฒนา
เครือข่ายวิชาการ
และวิชาชีพในการ
วิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ 

เพ่ือให้พัฒนางานวิจัยและเผยแพร่
ผลงานวิจัยของนิสิตและคณาจารย์ 
ผลงานที่มีเอกลักษณ์  แตกต่างจาก
สถาบันอื่นทั้งในและต่างประเทศ 

1,2 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 
 

30,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวนกลุ่ม
เป้าหมาทั้งหมด  

1. ผศ.ดร.ชัยรัตน์  
ชูสกุล 
2. ผศ.ดร.อาภรณ์  
โพธิ์ภา 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

 
 
 

8 กิจกรรมสัมมนา  
น าเสนอหัวข้อและ
ปฏิบัติการการวิจัย
ของบุคลากรและ
นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 

1. เพ่ือน าเสนอหัวข้อและปฏิบัติการ  
การวิจัยของบุคลากรและนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 
2. อบรมพัฒนาผลิตงานวิจัย 

1,2 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 
 

15,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

1. ผศ.ดร. 
ณภัสวรรณ   
ธนาพงษ์อนันท์ 
2. ผศ.ดร.ธนารัตน์  
เหล่าอรรคะ 
 
 
 

9 กิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ (KM)   

เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์ใน
ภาควิชาในการปฏิบัติงานให้มีนวัตกรรม
ทางการศึกษา 
 
 
 

1 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 
 

2,000 ได้นวัตกรรมทาง
การศึกษา อย่างน้อย 1 
นวัตกรรม 

1. ผศ.ดร. 
ธนารัตน์   
เหล่าอรรคะ 
2. อ.ปิยเชษฐ์   
ตะสิงห์ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

10 โครงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
(งานภาคสนาม1/2) 
(เทอม 1-2-3) 

เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ก่อนส าเร็จการศึกษา 

1 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 
 

160,200 นิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4    
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ได้ออกฝึกประสบการณ์ 

1. อ.อนุรักษ์ปภพ  
มีตน 
2. อ.วัฒนพงษ์  
คงสืบเสาะ 
 

11 โครงการเครือข่าย
วิทยาศาสตร์การ
กีฬาสัมพันธ์   
 

เป็นการสร้างเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬากับสถาบันที่มีการเรียนการสอน
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 

1 ต.ค.63 - ก.ย. 64 
 

30,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

1. อ.วัฒนพงษ์  
คงสืบเสาะ 
2. อ.อนุรักษ์ปภพ  
มีตน 

12 โครงการสัมมนา 
และติดตาม
ความก้าวหน้าการท า
วิทยานิพนธ์นิสิต
ระดับบัณฑิต 

เพ่ือติดตามความก้าวหน้า ในการท าวิจัย
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
 

1 ต.ค 63 - ก.ย. 64 7,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  

1. ผศ.ดร.ชัยรัตน์  
ชูสกุล 
2. ผศ.ดร.ธนารัตน์  
เหล่าอรรคะ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

13 โครงการสัมมนา
ภาควิชาฯ 

- เพ่ือสรุปและรายงานแผนการท างาน
ของภาควิชาให้เป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์และการพัฒนาของภาควิชา 
- เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประสบการณ์ของอาจารย์ในภาควิชาทั้ง
ภายในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ในการท างานเป็นไปตามเป้าหมายของ
ภาควิชา 
 

1 ต.ค. 63 - ก.ย .64 30,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
 

1. ผศ.ดร.อาภรณ์  
โพธิ์ภา 
และภาควิชาฯ 
 

รวมงบประมาณ   349,200   บาท   (สามแสนสี่หม่ืนเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 
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โครงการภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 ระดับปริญญาตรี 
1 โครงการการ

ปฐมนิเทศและพบ
ผู้ปกครองนิสิตใหม่  
สาขาวิชาจิตวิทยา 

1) เพ่ือให้นิสิตใหม่และผู้ปกครองได้
ทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตร 
ระบบ 
การเรียนการสอน และกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ  
2) เพ่ือให้นิสิตใหม่และผู้ปกครองเข้าใจ
ในเรื่องการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
3) เพ่ือให้นิสิตใหม่และผู้ปกครองเข้าใจ
เข้าใจเรื่องการจัดกิจกรรมของสาขาวิชา
จิตวิทยา 

1 
 

ก.ค. 64 
 

6,000 1) นิสิตใหม่และ
ผู้ปกครองได้ทราบข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับ
หลักสูตร ระบบการเรียน
การสอน และกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ 
ไม่น้อยกว่า 4.01 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 
5 คะแนน 
2) นิสิตใหม่และ
ผู้ปกครองเข้าใจในเรื่อง
การใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย ไม่น้อย
กว่า 4.01 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

อ.บวรพจน์   
ชมภูนุช 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

3) นิสิตใหม่และ
ผู้ปกครองเข้าใจเข้าใจ
เรื่องการจัดกิจกรรมของ
สาขาวิชาจิตวิทยา ไม่
น้อยกว่า 4.01 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน  
4) จ านวนอาจารย์ นิสิต
ใหม่และผู้ปกครองที่เข้า 
ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
5) ความพึงพอใจของ
อาจารย์ นิสิตใหม่และ
ผู้ปกครองที่เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า 
4.01 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

2 โครงการสานสัมพันธ์
นิสิตสาขาวิชา
จิตวิทยา 

1) เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2) เพื่อสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและ
ปัจจุบัน สาขาวิชาจิตวิทยา 
3) เพื่อให้นิสิตเกิดแรงจูงใจในการพัฒนา
ตนเอง และมีประสบการณ์ทางวิชาชีพที่
หลากหลาย อันจะน าไปสู่การพัฒนา
ศักยภาพตามนโยบายของการพัฒนา
ประเทศ 

1   ก.พ. 64 
 

6,000 1) จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2) ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป (4.01 
คะแนนขึ้นไปจาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
3) โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ
และคุณภาพ ร้อยละ 
100 

อ.ศุภชัย ตู้กลาง 

3 โครงการ Group 
Dynamic for 
Freshy 

1) เพ่ือให้นิสิตได้รู้จัก เข้าใจตนเองและ
บุคคลอื่น 
2) เพ่ือให้นิสิตมีความเข้าใจและพัฒนา
บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการท างานเป็น
นักจิตวิทยา 

1 
 

พ.ย. 63 
 

4,200 1) นิสิตรู้จัก เข้าใจ
ตนเองและบุคคลอ่ืน ไม่
น้อยกว่า 4.01 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน 

อ.บวรพจน์   
ชมภูนุช 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

3) เพ่ือให้นิสิตได้ตระหนักถึงคุณธรรม
และจริยธรรม 

2) นิสิตมีความเข้าใจ
และพัฒนาบุคลิกภาพที่
เหมาะสมกับการท างาน
เป็นนักจิตวิทยา ไม่น้อย
กว่า 4.01 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
3) นิสิตตระหนักถึง
คุณธรรมและจริยธรรม 
ไม่น้อยกว่า 4.01 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 
5 คะแนน 
4) จ านวนอาจารย์ นิสิต
ที่เข้าร่วมโครงการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
5) ความพึงพอใจของ
อาจารย์ และนิสิตที่เข้า
ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

4.01 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

4 โครงการพิธีมอบเสื้อ
กาวน์  สาขาวิชา
จิตวิทยา 

1) เพื่อให้นิสิตตระหนักถึงความส าคัญ
และมีความภาคภูมิใจในบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบของการเป็นนักจิตวิทยา
ที่ด ี
2) เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้กับนิสิตที่
ก าลังจะก้าวสู่การฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพ 
3) เพ่ือสร้างแรงบัลดาลใจให้กับนิสิตรุ่น
ถัดไปเกิดความเข้าใจและเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในการปฏิบัติต่อวิชาชีพ 

1 
 

มี.ค. 64 
 

3,000 1) นิสิตตระหนักถึง
ความส าคัญและมีความ
ภาคภูมิใจในบทบาท 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ
ของการเป็นนักจิตวิทยา
ที่ดี ไม่น้อยกว่า 4.01 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 
5 คะแนน 
2) นิสิตมีขวัญและ
ก าลังใจในการก้าวสู่การ
ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่า 4.01 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน 
3) จ านวนอาจารย์ นิสิต
และผู้ปกครองที่เข้าร่วม

อ.บวรพจน์   
ชมภูนุช 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
4) ความพึงพอใจของ
อาจารย์ นิสิตและ
ผู้ปกครองที่เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า 
4.01 จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน 

5 โครงการพัฒนา 
จิตสาธารณะและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ส าหรับ
วิชาชีพจิตวิทยา 

1) เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิชาชีพทางด้านจิตวิทยาและ
ลักษณะเฉพาะของสาขาวิชาต่าง ๆ 
ทางด้านจิตวิทยา และทราบข้อมูลที่
จ าเป็นในการศึกษาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 
2) เพ่ือให้นิสิตเกิดความตระหนักถึง
ความส าคัญของภาษาอังกฤษในการ
ประกอบวิชาชีพจิตวิทยา 

1 
 

เม.ย. 64 
 

6,000 1) จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งหมดไม่ต ่า
กว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการที่ตั้งเป้าหมาย
ไว้ 
2) คะแนนความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

อ.กรรณิกา 
พันธ์ศรี 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

3) เพ่ือให้นิสิตได้พัฒนาจิตสาธารณะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ส าหรับ
วิชาชีพจิตวิทยา 

(4.01 คะแนนขึ้นไปจาก 
คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

6 โครงการปัจฉิมนิเทศ  
สาขาวิชาจิตวิทยา 

1) เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจใน
การน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการศึกษาเพ่ือเตรียมประกอบอาชีพ
จิตวิทยาได้ในอนาคต 
2) เพ่ือให้เป็นการเตรียมความพร้อม
ให้กับนิสิตก่อนการออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและก่อนจบการศึกษา 
 

1 
 

เม.ย. - พ.ค. 64 
 

6,000 1) นิสิตมีความรู ้ เข้าใจ
ใ น ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
น าองค์ความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการศึกษา
เพ่ือเตรียมประกอบ
จิตวิทยาได้ในอนาคต 
2) นิสิตเกิดการเตรียม
ความพร้อมก่อนการออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และก่อนจบการศึกษา 
3) จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งหมดไม่ต ่า
กว่าร้อยละ 80 ของ

อ.ดร.สุขิริณณ์   
อามาตย์บัณฑิต 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการที่ตั้งเป้าหมาย
ไว้ 
4) คะแนนความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
4.01 คะแนนขึ้นไปจาก 
คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

7 โครงการแนะแนว
อาชีพรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง 

1) เพื ่อให ้น ิส ิตเก ิดการตระหนักร ู ้ใน
วิชาชีพของตนเอง ความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพจิตวิทยา 
2) เพื่อให้รุ่นพี่ได้ถ่ายทอดประสบการณ์
การท างานในวิชาชีพจิตวิทยาแก่รุ่นน้อง
ที่มีความหลากหลายสายอาชีพ 
 

1 
 

พ.ย. 63 
 

4,400 1) จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งหมดไม่ต ่า
กว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนผู้เข้าร่วม 
2) คะแนนความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
(4.01 คะแนนขึ้นไปจาก 
คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

อ.กรรณิกา   
พันธ์ศรี 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

8 โครงการพัฒนานิสิต
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

1) เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ เข้าใจในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
2) เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจใน
การน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการศึกษาเพ่ือเตรียมประกอบอาชีพ
จิตวิทยาได้ในอนาคต 
 

1 
 

ม.ค. - ก.พ. 64 
 

4,400 1) ผู้เข้าร่วมโครงการ 
(นิสิต) ที่มีคะแนนสอบ
หลังอบรมเพ่ิมข้ึนมี
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวนนิสิต
ที่เข้าร่วม 
2) ผู้เข้าร่วมโครงการ
ตอบแบบสอบถามได้ทุก
ข้อ ร้อยละ 100 
3) จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
4) คะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจไม่ต ่ากว่า 4.01 
จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน  

อ.ดร.ชัยพร 
พงษ์พิสันต์รัตน์ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

9 โครงการศึกษา
เรียนรู้ระบบงานและ
บทบาทหน้าที่ของ
ทีมสหวิชาชีพ 
ทางด้านจิตวิทยา 

1) เพื่อให้นิสิตได้รับองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพจิตวิทยามากยิ่งข้ึน 
2) เพ่ือให้นิสิตได้ทราบระบบและ
ลักษณะการท างานของหน่วยงาน
ทางด้านจิตวิทยา 
3) เพ่ือให้นิสิตได้รับข้อมูลที่จ าเป็นในการ
ตัดสินใจเลือกวิชาเอกและหน่วยงานฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพได้ตรงตามความ
ต้องการในการศึกษาและการท างานใน
อนาคต 
4) เพ่ือให้นิสิตเกิดแรงจูงใจในการพัฒนา
ตนเอง และมีประสบการณ์ทางวิชาชีพที่
หลากหลาย อันจะน าไปสู่การพัฒนา
ศักยภาพตามนโยบายของการพัฒนา
ประเทศ 
 
 

1    พ.ย. 63 
 

11,600 1) จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2) ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป (4.01 
คะแนนขึ้นไปจาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
3) โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ
และคุณภาพ ร้อยละ 
100 

อ.ศุภชัย ตู้กลาง 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

10 โครงการพัฒนา
ความรู้และทักษะ
การช่วยเหลือใน
ภาวะวิกฤต 

1)  นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือ
เชิงจิตวิทยาส าหรับผู้ประสบภาวะวิกฤต 
2)  นิสิตมีความรู้และทักษะการกู้ชีพขั้น
พ้ืนฐาน (Basic life support)  
 

1 
 

ธ.ค. 63 - ม.ค. 64 
 

8,200 1) นิสิตกลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ช่วยเหลือเชิงจิตวิทยา
ส าหรับผู้ประสบภาวะ
วิกฤตอย่างน้อย ระดับ 
มาก ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 
4.01 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
2) นิสิตมีความรู้และ
ทักษะการกู้ชีพข้ัน
พ้ืนฐาน (Basic life 
support)  อย่างน้อย 
ระดับ มาก ขึ้นไป ไม่
น้อยกว่า 4.01 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน 
3) อาจารย์และนิสิตมี
ความพึงพอใจต่อการจัด

อ.พ.ต.หญิง ดร.
ดุษฎี  เล็บขาว 



 
 

 
32 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการในภาพรวม 
ระดับ ดี ขึ้นไป ไม่น้อย
กว่า 4.01 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
4) นิสิตกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการอย่าง
น้อย  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 

11 โครงการพัฒนา
ทักษะจิตบ าบัดและ
การให้การปรึกษา
ของนิสิต  สาขาวิชา
จิตวิทยา 

1) เพื่อให้นิสิตเรียนรู้หลักการ แนวคิด
ส าคัญการท าจิตบ าบัดและการให้การ
ปรึกษาส าหรับวิชาชีพนักจิตวิทยา 
2) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของนิสิต
สาขาวิชาจิตวิทยาในการให้การปรึกษา 
 

1 
 

ต.ค. 63 
 

12,200 1) จ านวนของนิสิตมี
ความรู้ความเข้าใจของ 
หลังการพัฒนา
สมรรถนะการให้การ
ปรึกษามีเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 
80 
2) ระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดโครงการใน
ภาพรวม อยู่ในระดับดี

อ.พ.ต.หญิง ดร.
ดุษฎี  เล็บขาว/ 
ผศ.ดร.ภมรพรรณ์  
ยุระยาตร์/ 
อ.ดร.ชัยพร   
พงษ์พิสันต์รัตน์ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 4.01 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 
5 คะแนน 
3) นิสิตกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ อย่าง
น้อย ร้อยละ 80 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 

12 โครงการพัฒนา
ทักษะและสร้างเสริม
ประสบการณ์วิชาชีพ
ของนิสิต  สาขาวิชา
จิตวิทยา 

1) เพื่อให้นิสิตสาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพ ได้แก่ ทักษะจิตบ าบัด
และการให้การปรึกษาในหน่วยงานที่
ให้บริการทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 
2) เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ทาง
วิชาชีพของนิสิตสาขาวิชาจิตวิทยาใน
หน่วยงานที่ให้บริการทางด้านสุขภาพจิต
และจิตเวช 

1,3 ต.ค. 63 – มี.ค. 64 
 

9,600  1) นิสิตสาขาวิชา
จิตวิทยาชั้นปีที่ 3 ร้อย
ละ 80 ได้พัฒนาทักษะ
ทางวิชาชีพในหน่วยงาน
ที่ให้บริการทางด้าน
สุขภาพจิตและจิตเวช 
2) นิสิตสาขาวิชา
จิตวิทยาชั้นปีที่ 3 ร้อย
ละ 100 เข้าร่วม
สังเกตการณ์การฝึก

ผศ.ดร.ภมรพรรณ์ 
ยุระยาตร์ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

ปฏิบัติจิตบ าบัดและการ
ให้การปรึกษาใน
หน่วยงานที่ให้บริการ
ทางด้านสุขภาพจิตและ
จิตเวช  
3) นิสิตมีความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมโครงการ
ระดับดีข้ึนไป ไม่น้อย
กว่า 4.01 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

13 โครงการบริการ
วิชาการ: การบูรณา
การองค์ความรู้ทาง
จิตวิทยาสู่ 
ชุมชน 

1) เพ่ือให้นิสิตและอาจารย์ได้บริการ
วิชาการโดยการบูรณาการองค์ความรู้
ทางจิตวิทยาสู่ชุมชน ตามนโยบายด้าน
สุขภาพจิตของประเทศ 
2) เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับองค์
ความรู้ในด้านการป้องกันและส่งเสริม
สุขภาพจิต 

 
 

ก.พ. 64 
 

7,600 1) จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2) ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป (4.01 

อ.ดร.ชนิตา 
รุ่งเรือง 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

3) เพ่ือให้นิสิตเกิดแรงจูงใจในการพัฒนา
ตนเอง และมีประสบการณ์ทางวิชาชีพที่
หลากหลาย อันจะน าไปสู่การพัฒนา
ศักยภาพตามนโยบายของการพัฒนา
ประเทศ 

คะแนนขึ้นไปจาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
3) โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ
และคุณภาพ ร้อยละ 
100 

14 โครงการการป้องกัน
และส่งเสริม
สุขภาพจิตในชุมชน
ตอน “ฟ้ืนฟูพลังใจ
ด้วยสายใยในชุมชน” 

1) เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิตใน
ชุมชน 
2) เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้การท างานด้าน
การป ้องก ันและส ่งเสร ิมส ุขภาพจิต
ร่วมกับกลุ่มคน ผู้น าชุมชน และ หน่วย
บริการ  
3) เพื่อให้นิสิตเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและน ามาบูรณาการ
ร่วมกับการป้องกันและสุขภาพจิตใน
ชุมชน 
 

1,3 
 

ต.ค. - พ.ย. 63 
 

10,000 1) ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ด้านการป้องกัน
และส่งเสริมสุขภาพจิต 
อย่างน้อย ระดับ มาก 
ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 4.01 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 
5 คะแนน 
2) นิสิตกลุ่มเป้าหมายมี
ทักษะการท างาน 
(ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
การวางแผนงานอย่าง
สร้างสรรค์ การแก้ไข

อ.พ.ต.หญิง ดร.
ดุษฎี  เล็บขาว 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

ปัญหา) ด้านการป้องกัน
และส่งเสริมสุขภาพจิต
ในชุมชน อย่างน้อย 
ระดับ มาก ขึ้นไป ไม่
น้อยกว่า 4.01 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน 
3) นิสิตกลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ศิลปะ วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ชุมชน อย่างน้อย ระดับ 
มาก ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 
4.01 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
4) ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการในภาพรวม 
ระดับ ดี ขึ้นไป ไม่น้อย
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

กว่า 4.01 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
5) จ านวนผู้เข้าร่วมการ
อบรมอย่างน้อย 1 
ชุมชน 
6) นิสิตกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการอย่าง
น้อย ร้อยละ 80 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 

15 โครงการผลิตสื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษ 

1) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ เข้าใจใน
ความส าคัญของการใช้สื่อเพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
2) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจใน
การน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการศึกษาเพ่ือเตรียมประกอบอาชีพ
จิตวิทยาได้ในอนาคต 

1,3 
 

ธ.ค. 63 - ม.ค. 64 
 

7,600 1) นิสิตมีความรู้ เข้าใจ
ในความส าคัญของการ
ใช้สื่อเพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษ 
2) นิสิตมีความเข้าใจใน
การน าองค์ความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน

อ.ดร.สุขิริณณ์   
อามาตย์บัณฑิต 



 
 

 
38 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

3) เพ่ือให้นิสิตสามารถผลิตสื่อเพ่ือใช้ใน
การส่งเสริมพัฒนาการเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษได้ 

การศึกษาเพ่ือเตรียม
ประกอบจิตวิทยาได้ใน
อนาคต 
3) ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการในภาพรวม 
ระดับ ดี ขึ้นไป ไม่น้อย
กว่า 4.01 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
4) นิสิตกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการอย่าง
น้อย ร้อยละ 80 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

16 โครงการจิตวิทยา
บูรณาการในบริบท
ท้องถิ่นและชุมชน 

1) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะทาง
วิชาชีพของนิสิตสาขาวิชาจิตวิทยาผ่าน
การบูณาการการเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
กับสหวิชาชีพ  
2) เพ่ือเปิดโอกาสและโลกทัศน์ให้
ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้จากวิทยากร
ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากจากการ 
บูรณาการศาสตร์ ทั้งจิตวิทยา การบ าบัด
ทางเลือก การบ าบัดแบบผสมผสาน จาก
แหล่งทรัพยากรในท้องถิ่น ชุมชน ที่มี
ความโดดเด่นในการบ าบัดหรือเยียวยา
แบบองค์รวม 
3) เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการมีโอกาสร่วม
กิจกรรมสร้างความตระหนักในคุณค่า
ทรัพยากรบุคคล ศิลปวัฒนธรรม และ
ร่วมท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
เพ่ือความเจริญงอกงามภายในตนและ
ชุมชน 

1,3,4  ก.พ. 64 
 

15,800 1) จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2) ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป (4.01 
คะแนนขึ้นไปจาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
3) โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ
และคุณภาพ ร้อยละ 
100 

อ.ดร.วิภาณี   
สุขเอิบ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

4) ผู้เข้าร่วมโครงการมีแนวทางในการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้และทักษะทาง
วิชาชีพจิตวิทยาในการฝึกประสบการณ์
หรือการปฏิบัติงานในอนาคตได้ 

17 โครงการจิตวิทยา
เพ่ือสังคมและชุมชน 

1) เพ่ือปลูกฝังและส่งเสริม สนับสนุน
นิสิตให้ตระหนักถึงศิลปะและวัฒนธรรม
ที่ผูกพันกับวิถีชีวิตเชื่อมโยงกับการ
ค้นคว้าศึกษาความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม 
2) เพ่ือสนับสนุน  ส่งเสริมให้นิสิตได้
ประสานความร่วมมือกับองค์กร ชุมชน 
และกลุ่มทางสังคม  ในการพัฒนา
จิตส านึกในคุณค่าความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของท้องถิ่น และเพ่ิมความ
เข้มแข็งแก่กลุ่มทางสังคม 
3) นิสิตมีโอกาสในการร่วมอนุรักษ์   
สืบสาน  วิจัย ท านุบ ารุงและเผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงาม  

1,3,4  
 

 

พ.ย. - ธ.ค. 63 7,600 1) จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2) ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป (4.01 
คะแนนขึ้นไปจาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
3) โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ
และคุณภาพ ร้อยละ 
100 

อ.ดร.วิภาณี   
สุขเอิบ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

ผ่านการบูรณาการศาสตร์ทางด้าน
จิตวิทยา 

18 โครงการการเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจ
โรคทางจิตเวชและ
ปัญหาทาง 
สุขภาพจิตสู่ชุมชน 

1) เพื่อให้นิสิตและอาจารย์ได้บริการ
วิชาการโดยการบูรณาการองค์ความรู้
ทางโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตสู่
ชุมชน  
2) เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับองค์
ความรู้ในด้านการป้องกันโรคทางจิตเวช
และส่งเสริมสุขภาพจิต 
3) เพื่อให้นิสิตเกิดแรงจูงใจในการพัฒนา
ตนเอง และมีประสบการณ์ทางวิชาชีพที่
หลากหลาย อันจะน าไปสู่การพัฒนา
ศักยภาพตามนโยบายของการพัฒนา
ประเทศ 

1,3  มี.ค. 64 
 

7,200 1) จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2) ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป (4.01 
คะแนนขึ้นไปจาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
3) โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ
และคุณภาพ ร้อยละ 
100 
 

อ.ศุภชัย ตู้กลาง 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

19 โครงการการพัฒนา
ศักยภาพการวิจัย
ทางด้านจิตวิทยา
ส าหรับนิสิต 
ปริญญาตรี 

1) เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในองค์
ความรู้ด้านการวิจัยทางด้านจิตวิทยาแก่
นิสิต  
2) เพื ่อเป็นการสร้างบรรยากาศด้าน
งานวิจัยที่ดี ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการ
สร้างผลงานวิจัยทางด้านจิตวิทยาต่อไป
ในอนาคต 
 
 
 
 
 

1,2 
 

 

มิ.ย. - ก.ค. 64 
 

8,400 1) นิสิตมีความรู้ความ
เข้าใจในองค์ความรู้ด้าน
การวิจัยทางด้าน
จิตวิทยา ไม่น้อยกว่า 
4.01 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
2) นิสิตเกิดแรงจูงใจใน
การสร้างผลงานวิจัย
ทางด้านจิตวิทยา ไม่
น้อยกว่า 4.01 จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
3)  จ านวนอาจารย์ และ
นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย 
4) ความพึงพอใจของ
อาจารย์ และนิสิตผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 

อ.บวรพจน์   
ชมภูนุช 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

4.01 จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน 

20 โครงการการ
ศึกษาวิจัยเชิง
จิตวิทยาในชุมชน 

1) เพื ่อให้นิสิตเข้าศึกษาชุมชนโดยใช้
หลักการทางระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา 
2) เพื่อให้นิสิตฝึกการท างานเป็นทีมเพ่ือ
การวิจัย 
3) เพื่อฝึกฝนการปฏิบัติการผลิตผลงาน
การวิจัยทางด้านจิตวิทยาแก่นิสิตอันจะ
น  าไปส ู ่ การสร ้ างสรรค ์ผลงานว ิจัย
ทางด้านจิตวิทยาต่อไป 
 

1,2,3  ต.ค. 63 
 

7,600 1) จ านวนนิสิตสามารถ
ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับ
การวิจัยในการน าเสนอ
ในชั้นเรียนได้ มากกว่า
ร้อยละ 80 
2) ระดับคุณภาพของ
ผลการวิจัยที่ผลิตตาม
เกณฑ์การประเมิน
มากกว่าร้อยละ 80 
3) ระดับความสามารถ 
และทักษะการท างาน
เป็นทีมวิจัย มากกว่าร้อย
ละ 80 
4) นิสิตสามารถผลิต
งานวิจัยจากการศึกษา

อ.บวรพจน์   
ชมพูนุช/ 
อ.พ.ต.หญิง ดร.
ดุษฎี  เล็บขาว 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

ชุมชน อย่างน้อย 1 
งานวิจัย 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 

21 โครงการการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง 
การวิเคราะห์ทาง
สถิติขั้นสูง 
 

1) เพื่อให้นิสิตระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาจิตวิทยาได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ที่จ าเป็นทางด้านสถิติใน
การวิจัย 
2) เพื่อให้นิสิตระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาจิตวิทยาได้รับความรู้ความ
เข้าใจในวิธีการทางสถิติขั้นสูงเพ่ือการ
ด าเนินการท าวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

1,2 
 

ต.ค. - พ.ย. 63 
 

15,000 1) นิสิตระดับปริญญา
เอกมีความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ทางสถิติในการ
วิจัย 
2) นิสิตระดับปริญญา
เอกสามารถการ
ด าเนินการท าวิจัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อ.ดร.อารยา   
ปิยะกุล 

22 โครงการการอบรม
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารเชิง
วิชาการ 

1) เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาจิตวิทยาได้รับความรู้และฝึก
ทักษะด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
2) เพ่ือให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาจิตวิทยาสามารถน าความรู้และ

1,2 
 

พ.ย. 63 
 

15,000 1) นิสิตมีความรู้และ
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการ 
2) นิสิตสามารถน า
ความรู้และทักษะทาง
ภาษาอังกฤษไปใช้ในการ

อ.ดร.อารยา   
ปิยะกุล 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

ทักษะทางภาษาอังกฤษไปใช้ในการท า
วิจัยและเผยแพร่งผลงานวิชาการ 

ท าวิจัยและเผยแพร่
ผลงานวิชาการ 

23 โครงการสัมมนา
วิทยานิพนธ์และแนว
ทางการเขียน
บทความวิจัยเพื่อ
การตีพิมพ์เผยแพร่
งานวิชาการ ประจ า
ภาคเรียน 1/2563 
 

1) เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาจิตวิทยา มีความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเลือกวารสารที่มี
คุณภาพ และแนวทางในการเขียน
บทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ 
2) เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาจิตวิทยา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากอาจารย์ที่มีความรู้และความ
เชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางจิตวิทยา 

1,2 
 

ธ.ค. 63 
 

25,000 นิสิตมีความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเลือก
วารสารที่มีคุณภาพ และ
แนวทางในการเขียน
บทความวิจัยเพื่อการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

อ.ดร.อารยา   
ปิยะกุล 

24 โครงการสัมมนา
วิทยานิพนธ์และแนว
ทางการเขียน
บทความวิจัยเพื่อ
การตีพิมพ์เผยแพร่
งานวิชาการ ประจ า
ภาคเรียน 2/2563 

1) เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาจิตวิทยา มีความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเลือกวารสารที่มี
คุณภาพ และแนวทางในการเขียน
บทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ 
2) เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาจิตวิทยา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

1,2 
 

พ.ค. 64 
 

25,000 นิสิตมีความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเลือก
วารสารที่มีคุณภาพ และ
แนวทางในการเขียน
บทความวิจัยเพื่อการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

อ.ดร.อารยา   
ปิยะกุล 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 จากอาจารย์ที่มีความรู้และความ
เชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางจิตวิทยา 

 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา   

25 โครงการปฐมนิเทศ 
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนิสิต  
สาขาวิชาจิตวิทยา 

1) เพ่ือให้นิสิตเกิดความรู้ความเข้าใจใน 
กระบวนการขั้นตอนต่าง การ
ประสานงานกับพ่ีเลี้ยงและอาจารย์
นิเทศก์ รวมถึงภาระงานต่างๆ ที่ได้รับ
มอบหมายในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
2) เพ่ือให้นิสิตได้รับทราบลักษณะการ
ท างานหน่วยงานต่างๆ ในการออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
3) เพ่ือให้นิสิตเกิดการตื่นตัวและสร้าง
แรงจูงใจที่จะศึกษาค้นคว้าหรือเรียนรู้
เพ่ิมเติมเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการ
ฝึก 

1 
 

ต.ค. 63 
 

15,000 1) จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งหมดไม่ต ่า
กว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการที่ตั้งเป้าหมาย
ไว้ 
2) คะแนนความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
(4.01 คะแนนขึ้นไปจาก 
คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 

อ.กรรณิกา   
พันธ์ศรี 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

26 โครงการนิเทศการ
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนิสิต  
ภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษาและการ
แนะแนว 
 

1) เพ่ือให้อาจารย์นิเทศก์ได้นิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ภาระงานต่างๆ ของนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
2)  เพ่ือให้อาจารย์นิเทศก์ได้ทราบถึง
ปัญหาและอุปสรรคในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตสาขาวิชา
จิตวิทยา 
3)  เพ่ือสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่นิสิตออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1  
 

ต.ค. 63 - มี.ค. 64 
 

80,000  1) อาจารย์นิเทศก์ร้อย
ละ 100 ออกนิเทศใน
หน่วยงานอย่างน้อย 1 
ครั้งต่อภาคการศึกษา 
2) จ านวนอาจารย์
นิเทศก์ที่ออกนิเทศใน
หน่วยงานที่นิสิตออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพไม่
น้อยกว่าร้อยละ 100 
ของกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 

ผศ.ดร.ภมรพรรณ์ 
ยุระยาตร์ 

27  โครงการสัมมนาหลัง 
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนิสิต  
สาขาวิชาจิตวิทยา 

1) เพ่ือให้นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา
จิตวิทยา ได้รายงานผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยาใน
หน่วยงานต่างๆ  
2) เพ่ือให้นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา
จิตวิทยา ได้ถ่ายทอดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและการปฏิบัติตัวที่

1 
 

มี.ค. 64 
 

25,000 1) จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งหมดไม่ต ่า
กว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการที่ตั้งเป้าหมาย
ไว้ 

อ.กรรณิกา   
พันธ์ศรี 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

เหมาะสมในการศึกษาตลอดหลักสูตรแก่
รุ่นน้อง 
3) เพ่ือให้ภาควิชาฯได้ทราบถึงจุดเด่น 
จุดด้อย ปัญหาอุปสรรคในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในแต่ละหน่วยงาน
เพ่ือการวางแผนในการส่งนิสิตไปฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพในรุ่นถัดไป 
4) เพ่ือให้นิสิตชั้นปีที่ 1-3 เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ และตระหนักรู้ในเรื่องของ
แนวทางในการเลือกวิชาเอก และการ
เลือกสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่
เหมาะสมกับตนเอง 

2) คะแนนความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
(4.01 คะแนนขึ้นไปจาก 
คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 

28 โครงการสัมมนา
เตรียมความพร้อม
ก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
จิตวิทยาคลินิก 

1) เพ่ือให้นิสิตได้ทบทวนความรู้ทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางด้านจิตวิทยา
คลินิก 

1 
 

ส.ค. 64 
 

15,000 1) จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2) ผู้เข้าร่วมโครงการ 

อ.ดร.ชนิตา  
รุ่งเรือง 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

2) เพ่ือให้นิสิตได้มีการพัฒนาบุคลิกภาพ
อันพึงประสงค์ในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
3) เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้ทักษะทาง
วิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งแนวปฏิบัติที่
ดีจากต้นแบบที่ท างานด้านจิตวิทยา
คลินิก 

มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป (4.01 
คะแนนขึ้นไปจาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
3) โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ
และคุณภาพ ร้อยละ 
100 
 

29 โครงการสัมมนา
เตรียมความพร้อม
ก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
จิตวิทยาการปรึกษา 

1) เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ
ให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในบริบท
หน่วยงานที่หลากหลาย 
2) เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติการปรึกษา
เชิงจิตวิทยาตามแนวทางทฤษฎีและ
เทคนิคการให้การปรึกษา การเขียน
รูปแบบการปรึกษา จรรยาบรรณ และ 
การน าไปประยุกต์ใช้ 

1 
 

ส.ค. 64 
 

15,000  1) ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ให้บริการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาในบริบท
หน่วยงานที่หลากหลาย 
อย่างน้อยระดับมากขึ้น
ไป ไม่ต ่ากว่า 4.01 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 
5 คะแนน 

อ.พ.ต.หญิง ดร.
ดุษฎี  เล็บขาว 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

3) เพ่ือให้นิสิตมีความเข้าใจขอบเขต 
ความมุ่งหมาย เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

2) จ านวนนิสิต
กลุ่มเป้าหมายได้ฝึก
ปฏิบัติการปรึกษาเชิง
จิตวิทยา ตามแผนการ
ฝึกที่วางไว้ อย่างน้อย 
ร้อยละ 80 
3) นิสิตกลุ่มเป้าหมายมี
ความเข้าใจขอบเขต 
ความมุ่งหมาย เกณฑ์
การวัดและประเมินผล 
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
4) ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการในภาพรวม 
ระดับ ดี ขึ้นไป ไม่ต ่ากว่า 
4.01 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

5) นิสิตกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการอย่าง
น้อย ร้อยละ 80 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 

30 โครงการสัมมนา
เตรียมความพร้อม
ก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
จิตวิทยาการแนะ
แนว 

1) เพ่ือให้นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกจิตวิทยา
การปรึกษาและแนะแนว (แนะแนว) มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียน
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว 
 2) เพ่ือให้นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกจิตวิทยา
การปรึกษาและแนะแนว   
(แนะแนว) สามารถเตรียมความพร้อมใน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยาการ
แนะแนว 
3) เพ่ือให้นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกจิตวิทยา
การปรึกษาและแนะแนว (แนะแนว) มี
ความรู้ ความเข้าใจในการสร้างสื่อการจัด
กิจกรรมแนะแนวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1 
 

ส.ค. 64 
 

15,000 1) ผู้เข้าร่วมโครงการ 
(นิสิต) ที่มีคะแนนสอบ
หลังอบรมเพ่ิมข้ึนมี
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวนนิสิต
ที่เข้าร่วม 
2) ผู้เข้าร่วมโครงการ
ตอบแบบสอบถามจาก
การอบรมได้ทุกข้อ ร้อย
ละ 100 
3) จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

อ.ดร.ชัยพร   
พงษ์พิสันต์รัตน์ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 
4) คะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจไม่ต ่ากว่า 4.01 
จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน 

31 โครงการสัมมนา
เตรียมความพร้อม
ก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  
ระดับบัณฑิตศึกษา 

1) เพ่ือให้นิสิตเกิดความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ  
การประสานงานกับพ่ีเลี้ยงและอาจารย์
นิเทศรวมถึงภาระงานต่าง ๆ ที่ได้รับ
มอบหมายในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ  
2) เพ่ือให้นิสิตเกิดการสร้างแรงจูงให้ที่จะ
ศึกษาค้นคว้าหรือเรียนรู้เพิ่มเติมเพ่ือ
เตรียมความพร้อมก่อนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

1 
 

เม.ย. - พ.ค. 64 
 

9,600 1) ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมในระดับ
มากขึ้นไป (ไม่ต ่ากว่า 
4.01 จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน) 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความต้องการให้จัด

อ.ดร.อารยา   
ปิยะกุล 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมในลักษณะนี้ใน
ครั้งต่อไปใน 

 ศูนย์ความเป็นเลิศทางจิตวิทยา   

32 โครงการพัฒนา
ทักษะการให้การ
ปรึกษาผ่านระบบ
ออนไลน์ 

1) เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การให้การปรึกษาผ่านระบบออนไลน์
ของนิสิตสาขาวิชาจิตวิทยา 
2) เพ่ือพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการให้การ
ปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ของนิสิต
สาขาวิชาจิตวิทยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การผลิตบัณฑิต 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  

การบริการวิชาการ 

ต.ค. 63 - ก.พ. 64 
 

8,000 1) นิสิตสาขาจิตวิทยา
ได้รับความรู้ความเข้าใจ
และทักษะเกี่ยวกับการ
ให้การปรึกษาออนไลน์
เพ่ิมข้ึน 
2)  จ านวนอาจารย์ และ
นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย 
3) ความพึงพอใจของ
อาจารย์ และนิสิตผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 
4.01 จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน 

ผศ.ดร.ภมรพรรณ์ 
ยุระยาตร์ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

33 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ : การ
พัฒนาความรู้และ
ทักษะการให้การ
ปรึกษาเบื้องต้น
ส าหรับเพื่อนนิสิตที่
ปรึกษา  คณะ
ศึกษาศาสตร์   
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

1)  เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะการให้
การปรึกษาเบื้องต้นส าหรับเพ่ือนนิสิตที่
ปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
2)  เพ่ือสร้างเครือข่ายแกนน านิสิตที่
ปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การผลิตบัณฑิต 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  

การบริการวิชาการ 

พ.ย. 63 - ก.พ. 64 
 

7,000 1. จ านวนเพื่อนนิสิตที่
ปรึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ได้พัฒนา
ทักษะการให้การปรึกษา
เบื้องต้นเพ่ิมข้ึนหลังการ
อบรม ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
2. คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มีเครือข่าย
แกนน าเพ่ือนนิสิตที่
ปรึกษา ทุกสาขาวิชา 
ร้อยละ 100 
 

อ.ศุภชัย ตู้กลาง 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

34 โครงการศูนย์ความ
เป็นเลิศทางจิตวิทยา
เพ่ือชุมชน 

1) เพ่ือให้นิสิตสาขาวิชาจิตวิทยาสามารถ
บูรณาการองค์ความรู้ในหลักสูตรมาสู่
บริการทางจิตวิทยา 
2) เพ่ือฝึกฝนทักษะและความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพและคุณลักษณะที่ดีของ
นักจิตวิทยาแก่นิสิตสาขาวิชาจิตวิทยา 
3) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถใช้ความรู้จากการอบรมไป
พัฒนาตนเองได้ 
4. เพ่ือประชาสัมพันธ์ศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางจิตวิทยาแก่ชุมชนและสังคม 

1,3 
 

ธ.ค. 63 - มี.ค. 64 
 

5,000 1) จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2) ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป (4.01 
คะแนนขึ้นไปจาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
3) โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ
และคุณภาพ ร้อยละ 
100 

อ.ดร.วิภาณี   
สุขเอิบ 

รวมงบประมาณ   428,000   (สี่แสนสองหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 
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โครงการภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 สาขาวิชาภาษาไทย 
1 โครงการจับมือพ่ีจูง

มือน้อง เตรียมความ
พร้อมสู่บ้านครูไทย 
 

1) เพ่ือให้นิสิตใหม่ได้เตรียมความพร้อม
ด้านวิชาการและทักษะชีวิต ระหว่างการ
เรียนในระดับมหาวิทยาลัย  
2) เพ่ือให้นิสิตสาขาวิชาภาษาไทยแต่ละ
ชั้นปีเกิดความคุ้นเคย มีความรักและ
สามัคคี สานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่กับ
รุ่นน้อง และระหว่างอาจารย์กับศิษย์  

1 27 - 29 ก.ค. 64 20,000 1) นิสิตใหม่ได้เตรียม

ความพร้อมด้านวิชาการ

และทักษะชีวิต ระหว่าง

การเรียนในระดับ

มหาวิทยาลัย เกิดความ

รักความภาคภูมิใจใน

สถาบัน และมีความสุข

ใจในการเรียน  

2) นิสิตสาขาวิชา

ภาษาไทยแต่ละชั้นปีเกิด

ความคุ้นเคย มีความรัก

และสามัคคี สานสัมพันธ์

ที่ดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่น

ผศ.ดร.อัฐพล 
อินต๊ะเสนา 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

น้อง และระหว่าง

อาจารย์กับศิษย์ 

2 ศึกษาศาสตร์วิชาการ 
เปิดบ้านครู
ภาษาไทย (Thai 
Teacher Open 
House) ครั้งที่ 3 

1) เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิด
อย่างเป็นระบบโดยสะท้อนผ่านผลงาน
สร้างสรรค์ของนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย 
2) เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการ
ผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้สู่การบูร
ณาการการจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
3) เพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพด้านการเป็น
ผู้น ากิจกรรม การเป็นนักออกแบบและ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างครูมืออาชีพ 
4) ส่งเสริมการท างานร่วมกันระหว่าง
นิสิตและชุมชน 

1 8 ม.ค. 64 40,000 1) นิสิตมีความสามารถ

ด้านการคิดอย่างเป็น

ระบบโดยมีผลงาน

สร้างสรรค์ท่ีได้จากการ

พัฒนาองค์ความรู้

ระหว่างการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน 

2) นิสิตมีความสามารถ

ด้านการผลิตสื่อ การเป็น

นักนวัตกรสามารถบูรณา

การการจัดการเรียนรู้

อย่างมีประสิทธิภาพ  

3) นิสิตมีบุคลิกภาพด้าน

การเป็นผู้น ากิจกรรม 

อ.อารีย์รัตน์  
โนนสุวรรณ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

การเป็นนักออกแบบและ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้

อย่างครูมืออาชีพ 

4) นิสิตและชุมชนมีส่วน

ร่วมในการออกแบบ 

พัฒนาการจัดการเรียนรู้

สู่นักเรียนในชุมชน 

3 โครงค่ายครู
ภาษาไทย ครั้งที่  9 
  

1) เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาไทยแก่
นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
2) เพ่ือให้นักเรียนระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่ร่วมโครงการเกิดเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนในรายวิชาภาษาไทย 
3) เพ่ือพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 แก่
นักเรียนและนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย 

1 26 - 28 มี.ค. 64 10,000 1) นิสิตได้น าความรู้ไป

พัฒนาทักษะทาง

ภาษาไทยแก่นักเรียน

ระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน  

2) นักเรียนระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่

เข้าร่วมโครงการเกิดเจต

อ.อารีย์รัตน์  
โนนสุวรรณ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

4) เพ่ือให้นิสิตได้พัฒนาตนเองในการ
ท างานร่วมกับชุมชน และบูรณาการ
ความรู้สู่การจัดการเรียนรู้ในชุมชน  

คติท่ีดีต่อการเรียนใน

รายวิชาภาษาไทย 

3) นิสิตสาขาวิชา

ภาษาไทยได้พัฒนา

ทักษะด้านวิชาชีพ 

นักเรียนและนิสิต

สาขาวิชาภาษาไทย ได้

พัฒนาทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี 21  

4) นิสิตได้พัฒนาตนเอง

ในการท างานร่วมกับ

ชุมชน และบูรณาการ

ความรู้สู่การจัดการ

เรียนรู้ในชุมชน 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

4 โครงการไหว้ครู 
ประจ าปีการศึกษา 
2564 

1) เพื่อให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมและสืบสานประเพณีไหว้ครูให้คง
อยู่ และแสดงออกถึงความรัก ความ
เคารพ และความกตัญญูที่มีต่อ
คณาจารย์  
2) เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการ
สวดสรภัญญะ 
 

1 22 ก.ค. 64 5,000 1) นิสิตสาขาวิชา

ภาษาไทยแต่ละชั้นปี

เกิดความคุ้นเคย มี

ความรักและสามัคคี 

สานสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

รุ่นพี่กับรุ่นน้อง และ

ระหว่างอาจารย์กับศิษย์ 

2) สิตมีส่วนร่วมในการ

ส่งเสริมและสืบสาน

ประเพณีไหว้ครูให้คงอยู่ 

และแสดงออกถึงความ

รัก ความเคารพ และ

ความกตัญญูที่มีต่อ

คณาจารย์ 

อ.วรางคณา 
เทศนา 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

5 โครงการสร้างเสริม
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครู แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เชิงวิชาการ  

1) เพ่ือสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
เสริมสร้างประสบการณ์ใหม่แก่การ
พัฒนางานในหน้าที่ครูในศตวรรษที่ 21 
2) เพ่ือให้นิสิตได้เปิดโลกทัศน์และมี
ทัศนคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
บูรณาการ น าประสบการณ์ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
วิชาชีพครู 
3) เพ่ือให้นิสิตได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
และสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับ
นักวิชาการและนักศึกษาต่างสถาบัน 

1 21 - 23 ก.พ. 64 40,000 1) นิสิตได้ร่วมสัมมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

เสริมสร้างประสบการณ์

ใหม่แก่การพัฒนางานใน

หน้าที่ครูในศตวรรษที่ 

21 

2) นิสิตได้เปิดโลกทัศน์

และมีทัศนคติที่ดีต่อการ

จัดการเรียนรู้อย่างบูรณา

การ น าประสบการณ์ที่

ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

วิชาชีพครู 

3) นิสิตได้สร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีและ

สร้างเครือข่ายทาง

ผศ.ดร.อัฐพล 
อินต๊ะเสนา 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

วิชาการกับนักวิชาการ

และนักศึกษาต่างสถาบัน 

6 โครงการชวนน้อง 
เข้าวัดปฏิบัติธรรม 
น้อมน าสู่วิถีไทย 

1) เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้ท ากิจกรรมที่
เป็นสาธารณประโยชน์  
2) เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับ
นิสิต 

1 8 ก.พ 64 5,000 1) นิสิตสาขาวิชา

ภาษาไทยแต่ละชั้นปี

เกิดความคุ้นเคย มี

ความรักและสามัคคี 

สานสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

รุ่นพี่กับรุ่นน้อง และ

ระหว่างอาจารย์กับศิษย์ 

2) นิสิตมีส่วนร่วมในการ

ส่งเสริมและสืบสาน

ประเพณีวันส าคัญทาง

พระพุทธศาสนาให้คงอยู่ 

  

อ.วรางคณา 
เทศนา 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

7 โครงการเรียนรู้ 
นอกห้องเรียนสู่
การบูรณาการ 
การสอน และการ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 
  

1) เพ่ือสร้างประสบการณ์ตรงด้านการ
เรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิต 
ทักษะการท างานและความสัมพันธ์ที่ดี
กับชุมชน  
2) เพ่ือน าองค์ความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนและ
ท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้อย่างบูรณาการและสร้างสรรค์ 
3) เพ่ืออนุรักษ์และสืบทอดมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ให้คงอยู่และมีความยั่งยืน 

1 25 - 26 ก.พ. 64 19,000 1) นิสิตได้ร่วมสัมมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

เสริมสร้างประสบการณ์

ใหม่แก่การพัฒนางานใน

หน้าที่ครูในศตวรรษที่ 

21 

2) นิสิตได้เปิดโลกทัศน์

และมีทัศนคติที่ดีต่อการ

จัดการเรียนรู้อย่างบูรณา

การ น าประสบการณ์ที่

ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

วิชาชีพครู 

3) นิสิตได้สร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีและ

สร้างเครือข่ายทาง

ผศ.ดร.อัฐพล 
อินต๊ะเสนา 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

วิชาการกับนักวิชาการ

และนักศึกษาต่างสถาบัน 

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   

8 โครงการปฐมนิเทศ
และเตรียมความ
พร้อม 

1) เพื่อให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการเข้าใจใน
สาขาวิชา  
2) เพื่อให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะ
ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

1 พ.ย. 63 100,000 1.มีความเข้าใจสาขาวิชา 
ดีขึ้น 
 2.สามารถออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ออนไลน์ได้
ตามความรู้ของชั้นปี 

อ.ดร.สิวะกรณ์ 
กฤษณสุวรรณ 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
9 โครงการอบรม 

เชิงปฏิบัติการ :  
การผลิตสื่อ 
นวัตกรรมการเรียน
การสอน 
 

1) เพื่อให้นิสิตมีความรู้และศักยภาพใน
การผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน
ที่สอดคล้องกับสาขาวิชา 
2) เพื่อให้นิสิตมีทักษะการผลิตสื่อ
ประกอบการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพทันสมัย 
 

1 
 

ม.ค. 64 60,000 1) ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ความเข้าใจและ
ได้ประสบการณ์ในด้าน
การออกแบบและผลิต
สื่อการเรียรการสอนที่
สอดคล้องกับสาขาวิชา 
2) ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถผลิตสื่อ
ประกอบการเรียนการ

ผศ.ดร.วิทยา  
วรพันธุ์ 
อ.ดร. ฐิติวรดา 
พลเยี่ยม 
 



 
 

 
65 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

สอนที่มีประสิทธิภาพ
ทันสมัย 

10 โครงการอบรมการ
ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 

1) เพื ่อพัฒนานิสิตครูให้มีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค ์
 

1 มี.ค. 64 20,000 1) นิสิตมีมีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค ์
2) น ิส ิตคร ูม ีค ุณธรรม
ควบคู่กับความรู้ 
 

อ.ดร. ฐิติวรดา 
พลเยี่ยม 
ผศ.ดร.วิทยา  
วรพันธุ์ 
 

 สาขาวิชาสังคมศึกษา 

11 โครงการพัฒนา
เครือข่ายนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ 
ครูสังคมศึกษา 

1) เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจและทักษะในการให้ต า
ปรึกษาระหว่างการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
2) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ
และสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยฝึก
ประสบการณ์และมหาวิทยาลัย 
 3) เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคใน
การร่วมพัฒนานิสิตระหว่างฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

1,2 25 มิ.ย. 64 23,250 1.มีความรู้ความเข้าใจ
ด้านการจัดการเรียนการ
สอนการศึกษาของนิสิต
ที่เข้าร่วมโครงการ  
2.มีความสามารถ
ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ออนไลน์ได้ตาม
ความรู้ของชั้นปี 
ทักษะด้านการจัด
กิจกรรมและการใช้สื่อที่

ผศ.ดร.สาคร   
อัฒจักร 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

สามารถส่งเสริมการ
เรียนการสอนได้ 
3.ได้รับรู้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

12 โครงการแลกเปลี่ยน
ทักษะการจัดการ
เรียนรู้ครูสังคมศึกษา   
ประจ าปีการศึกษา 
2564 

1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีวิสัยทัศน์ที่
กว ้างไกล  มีความรู ้ความเข ้าใจและ
ทักษะในการให้เรียนรู้ร่วมกัน   
2) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ
และสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเครือข่ายครู
สังคมศึกษา ในสถาบันผลิตครู   
  3) เพ ื ่อ แลกเปล ี ่ยนแนวค ิด และ
ส่งเสริมวิธีการจัดการเรียนการสอนที่มี
แนวทางการปฏิบัติที่ดีระหว่างสถาบัน 

1,3 3 – 6 ก.ค. 64 36,250 1.ความรู้ความเข้าใจด้าน
การจัดการเรียนการสอน
การศึกษาของนิสิตที่เข้า
ร่วมโครงการ 
2.ทักษะด้านการจัด
กิจกรรมและการสร้าง
เครือข่ายครูสังคม
สัมพันธ์ 
3.ได้นวัตกรรมการเรียน
การสอนที่แสดงให้เห็น
ว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
 

ผศ.ดร.สินธะวา  
คามดิษฐ์ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 สาขาการศึกษาปฐมวัย 
13 โครงการค่ายปฐมวัย

ร่วมใจอาสาพัฒนา
โรงเรียน (EC CAMP 
2019)  

1. เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียนให้เอ้ือต่อการใช้งานของครูและ
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
2. เพ่ือปรับภูมิทัศน์ภายนอกของ
โรงเรียนให้มีความสวยงามและปลอดภัย 
3. เพ่ือให้นิสิตมีโอกาสสานสัมพันธ์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น
ร่วมกับคนในชุมชน 

1 ม.ค. 64 30,000 
 

1. นิสิตสาขาปฐมวัยได้มี
ประสบการณ์การจัดการ
ห้องเรียนและ
สภาพแวดล้อมเพ่ือการ
เรียนรู้ตามบริบทของ
ท้องถิ่น  
2. ครูและนักเรียนมีพ้ืนที่
ที่เหมาะสมในกิจกรรม
การเรียนการสอนทั้งใน
และนอกห้องเรียน 
3. นิสิตสาขาปฐมวัย
มีทัษะและเจตคติท่ีดีต่อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วัฒนธรรมร่วมกับคนใน
ชุมชน 

อ.จุฑาทิพย์ 
ธรรมศิริวัฒน์  
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

14 โครงการพัฒนา
ทักษะชีวิตและการ
เรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี21 
 

1. เพ่ือให้นิสิตสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยได้ฝึกทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ
ที2่1 เรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน 
2. เพื่อให้นิสิตสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยมีแนวทางในการออกแบบ
เชื่อมโยงการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนใน 
21st Century และสร้างกิจกรรมที่
ส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษในเด็ก
ปฐมวัย 
3. เพื่อให้นิสิตสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยมีทัศนคติที่ดีในการฝึกทักษะ 
Soft Skills และCritical Thinking (21st 
Century)  

1 
 

ธ.ค. 64 19,300 1. นิสิตสาขาฯมีความ
มั่นใจในการใช้
เทคโนโลยีดิจิตอลและ
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารและเพ่ือใช้ใน
วิชาชีพ 
2. นิสิตสาขาได้รับ
แนวทางในการออกแบบ
เชื่อมโยงการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนใน 21st 
Century และสร้าง
กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะ
ทางภาษาอังกฤษในเด็ก
ปฐมวัย 
3. เพื่อให้นิสิตสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยมี
ทัศนคติที่ดีในการพัฒนา
สมรรถนะของตน 

อ. บงกชกร     
ศุภเกษร 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

15 โครงการปฐมวัย
วิชาการ 2563 

1. นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าได้รับการ
พัฒนาองค์ความรู้และทักษะทางการ
ศึกษาปฐมวัยจากผู้เชี่ยวชาญ 
2. นิสิตสาขาปฐมวัย ศิษย์เก่า คณะครูได้
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสวนาทาง
วิชาการ  
3. นิสิตปัจจุบันได้ฝึกทักษะกระบวนการ
ในการด าเนินการจัดนิทรรศการและการ
จัดการหลักสูตรอบรมระยะสั้น 
3. เพื่อให้นิสิตปัจจุบันเกิดทักษะ
กระบวนการในการด าเนินการจัด
นิทรรศการและการจัดการหลักสูตร
อบรมระยะสั้น 

1 
 

มี.ค. 64 8,000 1. นิสิตปัจจุบันและศิษย์
เก่ามีองค์ความรู้และ
ทักษะทางการศึกษา
ปฐมวัยมากข้ึน 
2. นิสิตสาขาปฐมวัย 
ศิษย์เก่า คณะครูมีการ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และเสวนาทางวิชาการ  
3. นิสิตปัจจุบันเกิด
ทักษะกระบวนการใน
การด าเนินการจัด
นิทรรศการและการ
จัดการหลักสูตรอบรม
ระยะสั้น 
 
 

อ.สุดาเรศ 
 สิริสิทธิ์ธนภาค 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

16 โครงการคืนสู่เหย้า
ชาวปฐมวัย 2562 

1.เพ่ือให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้
กลับมาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สร้างเครือข่ายระหว่างกันข้ึน 
2. เพื่อให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้
ร่วมท าบุญ หรือจัดกิจกรรมท านุบ ารุง
ศาสนาร่วมกันที่วัด เป็นการเสริมสร้าง
ความส าคัญอันดีงามให้เกิดแก่ศิษย์ 

4 มี.ค. 64 - 1. ศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบันได้กลับมาพบปะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สร้างเครือข่ายทาง
การศึกษาปฐมวัยร่วมกัน 
2. ศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบันได้มีโอการสาน
สัมพันธ์กันผ่านการ
กิจกรรมการท าบุญและ
พัฒนาวัดร่วมกัน 
 

อ.วรรณิษา  
หาคูณ  

17 โครงการพัฒนาศูนย์
ความเป็นเลิศทาง
การศึกษาปฐมวัย 
(CEECE) 

1.เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์
ความเป็นเลิศทางการศึกษาปฐมวัยให้
สอดคล้องกับพันธกิจหลักและให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 
2. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้บนพ้ืนฐานการ
วิจัยสู่การสร้างนวัตกรรมการท างานและ
บูรณาการความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาสู่

1 ธ.ค. 63 - มี.ค. 64 
 

60,000 1. ระบบการด าเนินงาน
ของศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการศึกษาปฐมวัย
สามารถสนับสนุนให้
นิสิต คณาจารย์และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้ง
ผู้ให้และผู้รับบริการได้

ผศ.วีณา  
ประชากูล 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

การผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศ 
3. เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการ
และองค์ความรู้ทางการศึกษาปฐมวัยเพื่อ
ลดความเหลื่อมล ้าในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองใน
ท้องถิ่น 

เกิดประโยชน์ทาง
การศึกษาปฐมวัยร่วมกัน  
2. นิสิต และคณาจารย์มี
สามารถน าผลการวิจัย
มาบูรณาการกับการ
เรียนการสอนและน าไป
ออกแบบหรือสร้าง
นวัตกรรมสู่ความเป็น
เลิศ 
3.มีการบริการวิชาการ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของเด็กปฐมวัยและ
ผู้ปกครองในท้องถิ่น 

18 โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านการ
เขียนต ารา และ
บทความวิชาการ 

1.เพ่ือให้อาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจ
และวางแผนการเขียนผลงานทาง
วิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ได้ 

2 ต.ค. 63 4,500 1.อาจารย์สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยเข้าร่วม
โครงการและเขียน
แผนงานด้านผลงาน
วิชาการได้ครบทุกคน 

ผศ.วีณา  
ประชากูล 
ผศ.ศรีกัญภัสสร์ 
รังษีบวรกุล 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

2.ส่งเสริมให้อาจารย์ในสาขาวิชาผลิตผล
งานวิชาการเช่น เอกสารประกอบการ
สอน บทความวิจัย  บทความวิชาการ 
งานวิจัย 

 2.อาจารย์มีผลงานทาง
วิชาการ เช่น เอกสาร
ประกอบการสอน 
บทความวิจัย  บทความ
วิชาการ งานวิจัย 
เพ่ิมข้ึน ภายในปี
การศึกษา 2564 

 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 
19 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ 
การออกแบบการ
วิจัยการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21  

1.เพื่อให้นิสิตสามารถน าความรู้ที ่ได้ไป

การพัฒนาศักยภาพในการเร ียนร ู ้ใน

ศตวรรษที่ 21 ไปประยุกต์ใช้ในการเรยีน

และการท าวิจัย 

2.เพื ่อให้นิสิตมีทักษะการสื ่อสารและ

สร้างเครือข่ายวิจัยจากต่างประเทศ 

3. เพื่อให้นิสิตมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการการวิจัย 
 

1,2 ธ.ค. 63 40,000 1) นิสิตที่เข้าร่วมได้
ประสบการณ์ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการออกแบบ
จัดการเรียนการสอนการ
วิจัย  
2) นิสิตที่เข้าร่วมได้
พัฒนาการใช้
ภาษาต่างประเทศ 

ผศ.ดร.จิระพร 
ชะโน 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

3) นิสิตที่เข้าร่วม
สามารถต่อยอดองค์
ความรู้ไปสู่การพัฒนา
งานวิจัยและการน าเสนอ
ผลงานสู่ในระดับ
นานาชาติ 

20 โครงการสัมมนา 
หัวข้อวิทยานิพนธ์ 
ระดับมหาบัณฑิต
และดุษฎีบัณฑิต 
 

1.เพื่อให้นิสิตสามารถน าความรู้ที่ได้ไป

พัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

2.เพื่อให้นิสิตได้พัฒนางานกับอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

3. เพ่ือให้นิสิตตระหนักถึง
กระบวนการพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

1,2 เม.ย. 64 80,000 1) นิสิตที่เข้าร่วมได้
พัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
2) นิสิตที่เข้าร่วมได้
ด าเนินการส่งข้อหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ตาม
ก าหนดเวลาที่
ท าการศึกษา 
3) นิสิตมีความตระหนัก

กระบวนการพัฒนา

หัวข้อวิทยานิพนธ์ 

ผศ.ดร.จิระพร 
ชะโน 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

21 โครงการสัมมนาและ
ประชุมวิชาการ 
 ทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ 
(ระดับมหาบัณฑิต
และดุษฎีบัณฑิต) 
ในประเทศ 
  

1.เพื่อให้นิสิตสามารถน าความรู้ที่ได้ไป

พัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

2.เพื่อให้นิสิตมีทักษะการสื่อสารและ

สร้างเครือข่ายวิจัยกับนักวิชาการต่าง

สถาบัน 

3. เพ่ือให้นิสิตมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการวิจัยกับนักวิจัยต่างประเทศ 
 

1,2 มี.ค. 64 80,000 1) นิสิตที่เข้าร่วมได้
ประสบการณ์ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการออกแบบ
จัดการเรียนการสอนการ
วิจัย  
2) นิสิตที่เข้าร่วมได้
พัฒนาการใช้
ภาษาต่างประเทศ 
3) นิสิตที่เข้าร่วม
สามารถต่อยอดองค์
ความรู้ไปสู่การพัฒนา
งานวิจัยและการน าเสนอ
ผลงานสู่ในระดับ
นานาชาติ  

ผศ.ดร.จิระพร 
ชะโน 



 
 

 
75 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

22 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
การตีพิมพ์และ
เผยแพร่ผลงาน
ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

1.เพื่อให้นิสิตสามารถน าความรู้ที่ได้ไป

เป็นแนวทางในการตีพิมพ์และเผยแพร่

ผลงานระดับนานาชาติ 

2.เพื่อให้นิสิตมีทักษะการสื่อสารและ

สร้างเครือข่ายวิจัยจากต่างประเทศ 

3. เพ่ือให้นิสิตได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานระดับ
นานาชาติ 

1,2 ส.ค. 64 23,800 1) นิสิตที่เข้าร่วมได้
ประสบการณ์ได้แนวทาง
เกี่ยวกับการตีพิมพ์และ
เผยแพร่ผลงานระดับ
นานาชาติ 
2) นิสิตที่เข้าร่วมได้
พัฒนาการใช้
ภาษาต่างประเทศ 
3) นิสิตที่เข้าร่วม

สามารถต่อยอดองค์

ความรู้ไปสู่การพัฒนา

งานวิจัยการตีพิมพ์และ

เผยแพร่ผลงานระดับ

นานาชาติ 

 

 

 

ผศ.ดร.จิระพร 
ชะโน 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
23 โครงการสัมมนาการ

น าหัวข้อเรื่อง
วิทยานิพนธ์ ส าหรับ
นิสิตหลักสูตร
การศึกษา
มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

1. เพ่ือให้นิสิตหลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้รับ

เรียนรู้ในการท าวิจัย และสามารถเลือก

หัวเรื่องวิจัยให้สอดคล้องกับความสนใจ

และเป้าหมายของหลักสูตร 

2. เพ่ือให้นิสิตหลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้พัฒนา

เค้าโครงการท าวิจัย เพื่อน าไปสู่การท า

วิทยานิพนธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือให้นิสิตหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้พบกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 

1,2 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 15,000 1.นิสิตได้เรียนรู้และมี
ความรู้ความเข้าใจใน
และสามารถเลือกหัว
เรื่องในการท า
วิทยานิพนธ์ได้ 
 2.นิสิตมีความรู้ความ
เข้าใจในขั้นตอนการท า
วิทยานิพนธ์ 
4. นิสิตสามารถน าองค์
ความรู้ไปปรับเพ่ือให้มี
ผลงานวิจัยที่ตอบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์ชาติและ
ความจ าเป็นของประเทศ 

อาจารย์ ดร.
กันยารัตน์  
สอนสุภาพ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

24 โครงการการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์เพ่ือ
พัฒนาทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 
 

1.เพ่ือให้นิสิตหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้ร่วม
เรียนรู้ได้รับประสบการณ์พร้อมทั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 2. เพ่ือให้นิสิตหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้มีโอกาส
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21 
4. เพ่ือให้นิสิตหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เกิดแรง
บันดาลใจในการพัฒนาการการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

1,2 
 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 20,000 1.นิสิตเป็นบุคคลผู้เรียนรู้
และได้ประสบการณ์ใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 
2. นิสิต ตระหนักถึง
ความส าคัญของการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21 
ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาขีด
ความสารถของประชากร
ในประเทศ 

อาจารย์ ดร.
กันยารัตน์  
สอนสุภาพ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

25 โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษ 

1) เพ่ือให้นิสิต หลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีความรู้
และทักษะในการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษ 
2) เพ่ือให้นิสิต หลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สามารถ
สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดไว้ได้ 

1 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 15,000 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้และสามารถ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
วัฒนธรรมและ
ภาษาต่างประเทศ และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ได้อย่างเหมาะสม 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ

สามารถสอบผ่าน

ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์

ทีบ่ัณฑิตวิทยาลัยก าหนด

ไว้ได้ 

 

 

 

อาจารย์ ดร.
กันยารัตน์  
สอนสุภาพ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย 
26 โครงการพัฒนา

ศักยภาพนิสิต  
สาขาการศึกษา
ปฐมวัย ระดับ
ปริญญาโท 

1. เพ่ือให้บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจใน
ศาสตร์การศึกษาปฐมวัย มีทักษะทาง
วิชาชีพ และความเชี่ยวชาญในการ
จัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย  
2. เพ่ือให้บัณฑิตมีความสามารถทางการ
วิจัยและสร้างสรรค์องค์ความรู้ 
นวัตกรรมที่มีคุณค่า ในศาสตร์การศึกษา
ปฐมวัย 
 
 

1 ต.ค. 63 - ก.พ. 64 60,800 1.บัณฑิตมีความรู้ความ
เข้าใจในศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย มี
ทักษะทางวิชาชีพ และ
สามารถประยุกต์องค์
ความรู้ด้านการศึกษา
ปฐมวัยในการประกอบ
วิชาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. บัณฑิตสร้างองค์
ความรู้เพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอน
โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
ได้อย่างมีคุณภาพ 
3.บัณฑิตสร้างสรรค์
ผลงานวิชาการทาง
การศึกษาปฐมวัย เช่น 

ผศ.ดร.จิตรา  
ชนะกุล 
อ.ดร.เยาวนุช  
ทานาม 
อ.ดร.สุขิริณณ์  
อามาตย์บัณฑืต 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

บทความวิชาการทาง
การศึกษาปฐมวัย ได้
อย่างมีคุณภาพ  

รวมงบประมาณ   834,900   (แปดแสนสามหม่ืนสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
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โครงการภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา  
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ :  
การสร้างแรงบันดาล
ใจสู่การเป็นครูมือ
อาชีพในการจัดการ
เรียนการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 

1) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงบทบาทเก่ียวกับการเป็นครู
ในศตวรรษท่ี 21 
2) เพ่ือเป็นการเปิดโลกทัศน์และสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อการจัดการศึกษาแบบต่าง 
ๆ ในศตวรรษที่ 21 
3) เพื่อให้นิสิตน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ 
 

1 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 
 

32,760 เชิงปริมาณ  
1) ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 
2) ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก 
เชิงคุณภาพ  
1) ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
2) ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้เพิ่มมากขึ้น 
3) ผู้เข้าร่วมโครงการน า
ประสบการณ์มา

นิสิตผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
นิสิตชั้นปีที่ 4 
อาจารย์ท่ีปรึกษา
โครงการ 
รศ.ดร.ประเสริฐ  
เรือนนะการ 
ผศ.ดร.อพันตรี 
พูลพุทธา 
อ.ดร.สาวิตรี  
ราญมีชัย 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

ประยุกต์ใช้ต่อการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
4) ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรักใคร่สามัคคีต่อ
กันและกัน 

2 โครงการการสัมมนา
เพ่ือปรับพ้ืนฐานและ
เตรียมความพร้อม 
 
 

1) เพื่อให้ความรู้พ้ืนฐานและปรับความรู้
พ้ืนฐานคณิตศาสตร์ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
2) เพื่อให้นิสิตได้ทราบแนวทางการเรียน 
การปฏิบัติตน ข้อมูล วัตถุประสงค์ด้าน
กิจกรรมนิสิต วินัยสวัสดิการนิสิตต่าง ๆ 
และการใช้ชีวิตในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ได้คุ้นเคยและเกิดความรู้สึกเป็นกันเอง 
เป็นการสร้างสัมพันธภาพและให้นิสิตมี
ทัศนคติที่ดีต่อสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

1 เม.ย. - ส.ค. 64 
 

30,000 
 

เชิงปริมาณ 
- นิสิตใหม่เข้าร่วม
กิจกรรมอย่างน้อยร้อย
ละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมในระดับ
มาก โดยค่าเฉลี่ย 3.5 
จาก 5 คะแนน 
เชิงคุณภาพ 
- เกิดความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างนิสิตรุ่นพี่และ

นิสิตผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
นิสิตชั้นปีที่ 1 
อาจารย์ท่ีปรึกษา
โครงการ 
รศ.ดร.ประเสริฐ  
เรือนนะการ 
ผศ.ดร.อพันตรี  
พูลพุทธา 
อ.ดร.สาวิตรี  
ราญมีชัย 



 
 

 
83 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

นิสิตรุ่นน้องในสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 
- นิสิตได้แลกเปลี่ยน

ความรู้ถึงมุมมองและ

ทัศนคติระหว่างนิสิต 

3 โครงการทบทวน
ความรู้มุ่งสู่การสอบ
บรรจุครูคณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือเป็นการทบทวนความรู้ให้กับนิสิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณะ
ศึกษาศาสตร์ก่อนการสอบบรรจุในปี 
2564 
2. เพ่ือแนะน าแนวทางในการเข้า
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครู  ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
3. เพ่ือสร้างความม่ันใจให้นิสิตที่จะเข้า
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครู  ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

1 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 
 

37,440 1. บัณฑิตสาขาวิชา
คณิตศาสตร์  ได้ทบทวน
ความรู้ก่อนการสอบ
บรรจุในปี 2564 
2. ได้รับแนวทางในการ
เข้าสอบแข่งขันเพ่ือ
บรรจุแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครู  ต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย 
3. มีความม่ันใจที่จะเข้า

สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ

นิสิตผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
นิสิตชั้นปีที่ 5 
อาจารย์ท่ีปรึกษา
โครงการ 
รศ.ดร.ประเสริฐ  
เรือนนะการ 
ผศ.ดร.อพันตรี 
พูลพุทธา 
อ.ดร.สาวิตรี  
ราญมีชัย 



 
 

 
84 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งเป็นข้าราชการครู  

ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

4 โครงการพัฒนา
ความสามารถนิสิตใน
การใช้โปรแกรม 
GSP และ 
GeoGebra 
 

1) เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ให้กับนิสิต
ผ่านการใช้โปรแกรม GSPและ 
GeoGebra 
2) เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตสามารถ
ประยุกต์ใช้โปรแกรม GSP และ 
GeoGebraในการจัดการเรียนการสอน
ในอนาคต  
3) เพ่ือเสริมสร้างความคุ้นเคยในการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนสอน 

1 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 
 

40,080  ผลผลิตโครงการ 
(Output) :นิสิตระดับ
ปริญญาตรีสาขา
คณิตศาสตร์ ได้รับความ
ความรู้ แนวทางในการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรม 
GSPและ GeoGebraใน
การจัดการเรียนการสอน 
ผลลัพธ์โครงการ 
(Outcome) :  มีการ
เชื่อมโยงกับการเรียน
การสอนในรายวิชา

นิสิตผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
นิสิตชั้นปีที่ 2 
อาจารย์ท่ีปรึกษา
โครงการ 
รศ.ดร.ประเสริฐ  
เรือนนะการ 
ผศ.ดร.อพันตรี  
พูลพุทธา 
อ.ดร.สาวิตรี  
ราญมีชัย 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

เรขาคณิตในคณิตศาสตร์
ระดับโรงเรียนโดยนิสิต
สามารถต่อยอดโดยการ
สร้างสื่อนวัตกรรมการ
เรียนการสอน
คณิตศาสตร์ได้ 

5 โครงการพัฒนา
บุคลิกภาพและ
ศิลปะการพูด  
สาขาคณิตศาสตร์  
 

1) เพื่อปรับปรุง  แก้ไขและพัฒนา
บุคลิกภาพและศิลปะในการพูดเพ่ือใช้ใน
การประกอบวิชาชีพ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 
 

26,800 เชิงปริมาณ 
- มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมี
บุคลิกภาพและศิลปะใน
การพูดที่ดีข้ึน 
 

นิสิตผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
นิสิตชั้นปีที่ 3  
อาจารย์ท่ีปรึกษา
โครงการ 
รศ.ดร.ประเสริฐ  
เรือนนะการ 
ผศ.ดร.อพันตรี  
พูลพุทธา 
อ.ดร.สาวิตรี  
ราญมีชัย 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

6 โครงการพัฒนา
วิชาการเพ่ือเผยแพร่
ผลงานระดับชาติ
หรือนานาชาติ 
 

1) เพื่อส่งเสริมให้นิสิตสาขาคณิตศาสตร์ 
ชั้นปีที่ 5 ให้มีผลงานทางวิชาการทั้งใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

1 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 
 

5,000 1. นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขา
คณิตศาสตร์มีผลงานทาง
วิชาการเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

 

 

 

 

นิสิตผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
นิสิตชั้นปีที่ 5 
อาจารย์ท่ีปรึกษา
โครงการ 
รศ.ดร.ประเสริฐ  
เรือนนะการ 
ผศ.ดร.อพันตรี 
พูลพุทธา 
อ.ดร.สาวิตรี  
ราญมีชัย 

7 โครงการการสัมมนา
เสนอหัวข้อ
วิทยานิพนธ์นิสิต
ภาควิชาวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 
 

1) เพื ่อให้นิสิตได้มีโอกาสเสนอหัวข้อ
เรื่องท่ีน่าสนใจจะท าวิทยานิพนธ์ 
2) เพื่อให้นิสิตได้รับฟังข้อคิดจากอาจารย์
ในภาคว ิชาและเพ ื ่อนน ิส ิตเก ี ่ยวกับ
วิธีด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ 
3) เป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ทางด้านการวิจัย ให้แก่นิสิต 

1 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 
 

16,500 มีการเชื่อมโยงกับการ
เรียนการสอนการวิจัย 
เพ่ือการส าเร็จการศึกษา
ของนิสิตอย่างมีคุณภาพ 
และต่อยอดพัฒนาเป็น
หนังสือ ต ารา หรือ
งานวิจัย ขยายผลไปสู่

ภาควิชาวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 การปรับปรุงรายวิชา 
หรือการน าไปสู่การเปิด
รายวิชาใหม่ 

8 โครงการการวัดผล
ประเมินผลและวิจัย
สัมพันธ์แห่งประเทศ
ไทย 
 

1.  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้
เพ่ิมพูนความรู้  ประสบการณ์  และมี
โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการ
วัดผล  ประเมินผล  สถิติและการวิจัย
ทางการศึกษาร่วมกัน 
2.  เพ่ือเผยแพร่ผลงานด้านการวัดผล  
ประเมินผล  สถิติและการวิจัยทาง
การศึกษาของคณาจารย์และนิสิต 
3.  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจในการ
วิจัยวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
4.  เพ่ือเพ่ิมพูน ศักยภาพด้านการวิจัย
อย่างมีคุณภาพและส่งเสริมความสัมพันธ์
อันดีระหว่างคณาจารย์ นิสิตจาก
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ 

1 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 30,620 มีการเชื่อมโยงกับการ
เรียนการสอนและการ
วิจัย การต่อยอดพัฒนา
เป็นหนังสือ ต ารา หรือ
งานวิจัย ขยายผลไปสู่
การปรับปรุงรายวิชา 
หรือการน าไปสู่การเปิด
รายวิชาใหม่ 

ภาควิชาวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

9 โครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสิต
บัณฑิตศึกษา โดย
การบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการ 
(ภาควิชาวิจัยฯ) 
 

1) เพื่อเพ่ิมพูนทักษะการวิจัย การวัดผล
และประเมินผลการศึกษาของนิสิต
บัณฑิตศึกษา โดยบูรณาการเรียนการ
สอนกับการบริการวิชาการแก่สังคม 
2) เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิด การ
แก้ปัญหาและการท างานร่วมกันของนิสิต
บัณฑิตศึกษา 
3) เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียน
การสอนด้านการวิจัย และประเมินผล
การศึกษา แก่นิสิตบัณฑิตศึกษา 
4) เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาควิชา
วิจัยและพัฒนาการศึกษาให้เป็นที่รู้จัก
และเป็นที่พ่ึงด้านการวิจัย และ
ประเมินผลการศึกษา 
5) เพื่อสนับสนุนการเพ่ิมจ านวนของ
ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรของ
ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

1 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 16,500 ผลผลิตโครงการ 
(Output) : นิสิต
ภาควิชาวิจัยและพัฒนา
การศึกษามีทักษะการ
วิจัย การวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษา
ของนิสิตบัณฑิตศึกษา 
กระบวนการคิด การ
แก้ปัญหาและการท างาน
ร่วมกันของนิสิต
บัณฑิตศึกษา 
ผลลัพธ์โครงการ 
(Outcome) :  มีการ
เชื่อมโยงกับการเรียน
การสอนการวิจัย เพ่ือ
การส าเร็จการศึกษาของ
นิสิตอย่างมีคุณภาพ ต่อ
ยอดพัฒนาเป็นหนังสือ 

ภาควิชาวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

ต ารา หรืองานวิจัย และ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
ให้เป็นที่รู้จัก และ
สนับสนุนการเพิ่มจ านวน
ของผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ
ในหลักสูตรของภาควิชา
วิจัยและพัฒนา
การศึกษา 
 

10 โครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา และ
คณาจารย์สู่สากล 
ภาควิจัยฯ
(ต่างประเทศ) 
 

เพ่ือส่งเสริมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและ
คณาจารย์ภาควิชาวิจัยและพัฒนา
การศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมความเป็นสากล ได้แก่ การเข้า
ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ, การ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
นานาชาติ และการฝึกประสบการณ์
ต่างประเทศ 

1 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 
 

16,500 เพ่ือส่งเสริมนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาและ
คณาจารย์ภาควิชาวิจัย
และพัฒนาการศึกษาใน
การเข้าร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมความเป็นสากล 
ได้แก่ การเข้าร่วม
ประชุมวิชาการ
นานาชาติ, การตีพิมพ์

ภาควิชาวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการ
นานาชาติ และการฝึก
ประสบการณ์
ต่างประเทศ 

11 โครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา และ
คณาจารย์สู่สากล 
ภาควิจัยฯ
(ต่างประเทศ) 
 

เพ่ือส่งเสริมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและ
คณาจารย์ภาควิชาวิจัยและพัฒนา
การศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมความเป็นสากล ได้แก่ การเข้า
ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ, การ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
นานาชาติ และการฝึกประสบการณ์
ต่างประเทศ 

1 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 
 

16,500 เพ่ือส่งเสริมนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาและ
คณาจารย์ภาควิชาวิจัย
และพัฒนาการศึกษาใน
การเข้าร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมความเป็นสากล 
ได้แก่ การเข้าร่วม
ประชุมวิชาการ
นานาชาติ, การตีพิมพ์
ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการ
นานาชาติ และการฝึก

ภาควิชาวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

ประสบการณ์
ต่างประเทศ 

12 โครงการการประมวล
ความรู้และ
ประเมินผลการเรียน
การสอน ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

1)  เพ่ือให้นิสิตได้ทบทวนการเรียนที่ผ่าน
มา และน าเสนอความรู้ ประสบการณ์ 
ความคิดเห็น ต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียน
การสอนในภาคเรียนที่ผ่านมา 
2)  เพ่ือได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ระหว่างอาจารย์ และกับ
เพ่ือนนิสิต 
3)  เพ่ือให้นิสิตสามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้และพัฒนาการเรียนรู้และ
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหัวข้อการ
ท าวิทยานิพนธ์ของตนเองต่อไป 

1 ต.ค. 63 – เม.ย. 64 
 

16,500 ผลผลิตโครงการ 
(Output) : นิสิต
ภาควิชาวิจัยและพัฒนา
การศึกษาท้ัง ได้รับความ
ความรู้ แนวทางในการ
ปฏิบัติที่ดีในการท า
วิทยานิพนธ์ 
ผลลัพธ์โครงการ 
(Outcome) :  มีการ
เชื่อมโยงกับการเรียน
การสอนการวิจัย เพ่ือ
การส าเร็จการศึกษาของ
นิสิตอย่างมีคุณภาพ 
และต่อยอดพัฒนาเป็น
หนังสือ ต ารา หรือ
งานวิจัย ขยายผลไปสู่

ภาควิชาวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

การปรับปรุงรายวิชา 
หรือการน าไปสู่การเปิด
รายวิชาใหม่  

รวมงบประมาณ   285,200   (สองแสนแปดหม่ืนห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 
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โครงการภาควิชาการบริหารการศึกษา  
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการสัมมนาทาง
วิชาการ การเตรียม
ความพร้อมทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 และ
สานสัมพันธ์น้องพ่ี
ส าหรับนิสิตปริญญา
โท และปริญญาเอก 
สาขาวิชาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา 

1. เพ่ือให้นิสิตใหม่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือ
เตรียมตัวนิสิตให้มีทักษะในศตวรรษที่ 
21  
2. เพ่ือให้นิสิตใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์จากรุ่นพ่ี รุ่นปัจจุบันของ
วิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 
3. เพ่ือให้นิสิตได้สร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างรุ่นพ่ีและรุ่นปัจจุบันของวิชาการ
บริหารและพัฒนาการศึกษา 

1 ต.ค. - ธ.ค. 63 25,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประธาน
กรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 

2 โครงการการประชุม 
สัมมนา ก ากับ
ติดตามการจัด
การศึกษา หลักสูตร
การศึกษา
มหาบัณฑิต และ

1. เพ่ือระดมความคิดเห็นในการก ากับ
ติดตามการจัดการศึกษาหลักสูตรดุษฎี
บัณฑิตและการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนา
การศึกษา 

1,5 ต.ค. 63 - ม.ค. 64 
 

30,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า

ประธาน
กรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

การศึกษาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารและ
พัฒนาการศึกษา 
ประจ าปี 2563 

2. เพ่ือจัดท าแผนและแนวทางการก ากับ
คุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรดุษฎี
บัณฑิต และหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและ
พัฒนาการศึกษา 
3. เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษา
หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารและพัฒนาการศึกษา 

ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

3 โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ การ
น าเสนอเค้า
โครงการวิจัยส าหรับ
นิสิตปริญญาเอก 
สาขาการบริหารและ
พัฒนาการศึกษา  

1. เพ่ือให้นิสิตได้สามารถก าหนดประเด็น
ปัญหาและหัวข้อเรื่องในการท า
วิทยานิพนธ์ได้ 
2. เพ่ือให้นิสิตได้สามารถเขียนเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ได้ 
3. เพ่ือให้นิสิตได้เข้าใจขั้นตอนการท า
วิทยานิพนธ์ที่ถูกต้อง 

1 มี.ค. – เม.ย. 64 
 

15,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประธาน
กรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

4 โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ การ
น าเสนอเค้า
โครงการวิจัยส าหรับ
นิสิตปริญญาโท 
สาขาการบริหารและ
พัฒนาการศึกษา  

1. เพ่ือให้นิสิตได้สามารถก าหนดประเด็น
ปัญหาและหัวข้อเรื่องในการท า
วิทยานิพนธ์ได้ 
2. เพ่ือให้นิสิตได้สามารถเขียนเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ได้ 
3. เพ่ือให้นิสิตได้เข้าใจขั้นตอนการท า
วิทยานิพนธ์ที่ถูกต้อง 

1 ธ.ค. 63 – ม.ค. 64 
 

30,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประธาน
กรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 

5 โครงการสัมมนาทาง
วิชาการการสร้าง
เครื่องมือและการ
เขียนรายงานการ
วิจัยและพัฒนา
ทางการบริหาร
การศึกษาส าหรับ 
นิสิตปริญญาเอก 
สาขาวิชาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา 

1. เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจการ
สร้างเครื่องมือการวิจัย และเขียน
รายงานการวิจัยได้ 
2. เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจใน
ขั้นตอนการท าวิจัย และสามารถเขียน
รายงานการท าวิทยานิพนธ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให้นิสิตได้พัฒนารายงานการท า
วิทยานิพนธ์และน าไปพัฒนาเป็นงานวิจัย
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1 ต.ค. 63 – มี.ค. 64 
 

15,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประธาน
กรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

6 โครงการสัมมนาทาง
วิชาการการสร้าง
เครื่องมือและการ
เขียนรายงานการ
วิจัยและพัฒนา
ทางการบริหาร
การศึกษาส าหรับ
นิสิตปริญญาโท 
สาขาการบริหารและ
พัฒนาการศึกษา  

1. เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจการ
สร้างเครื่องมือการวิจัย และเขียน
รายงานการวิจัยได้ 
2. เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจใน
ขั้นตอนการท าวิจัย และสามารถเขียน
รายงานการท าวิทยานิพนธ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให้นิสิตได้พัฒนารายงานการท า
วิทยานิพนธ์และน าไปพัฒนาเป็นงานวิจัย
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1 ต.ค. 63 – มี.ค. 64 
 

30,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประธาน
กรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 

7 โครงการพัฒนา
ศักยภาพทาง
วิชาการสู่ความเป็น
เลิศส าหรับนิสิต
ปริญญาโท สาขาวิชา
การบริหารและ
พัฒนา 

1. เพ่ือให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาการเก่ียวกับหลักการแนวคิดและ
ทฤษฎีทางการบริหารและพัฒนา
การศึกษา 
2. เพ่ือให้นิสิตได้พัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการท่ีเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนา
การศึกษา 

1,2 พ.ย. – เม.ย. 64 
 

15,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า 
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประธาน
กรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 



 
 

 
97 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

8 โครงการพัฒนา
ศักยภาพทาง
วิชาการสู่ความเป็น
เลิศส าหรับนิสิต
ปริญญาเอก 
สาขาวิชาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา  

1. เพ่ือให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาการเก่ียวกับหลักการแนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา 
2. เพ่ือให้นิสิตได้พัฒนาศักยภาพในการ
เสริมสร้างภาวะผู้น าทางการบริหารและ
พัฒนาการศึกษา 

1 ก.พ. – เม.ย. 64 
 

10,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า 
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประธาน
กรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 

9 โครงการศึกษาดูงาน 
สถานศึกษาต้นแบบ
ในการจัดการศึกษาที่
เป็นเลิศส าหรับนิสิต
ปริญญาโท สาขาวิชา
การบริหารและ
พัฒนาการศึกษา  

1. เพ่ือให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการเป็นผู้น าทางการศึกษาและ
การบริหารจัดการศึกษา 
2. เพ่ือให้นิสิตได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับเครือข่ายวิชาชีพทางการบริหาร
การศึกษา 

1, 2 พ.ย. – ธ.ค. 64 
 

80,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า 
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประธาน
กรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

10 โครงการศึกษาดูงาน 
สถานศึกษาต้นแบบ
ในการจัดการศึกษาที่
เป็นเลิศส าหรับนิสิต
ปริญญาเอก 
สาขาวิชาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา  

1. เพ่ือให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการเป็นผู้น าทางการศึกษาและ
การบริหารจัดการศึกษา 
2. เพ่ือให้นิสิตได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับเครือข่ายวิชาชีพทางการบริหาร
การศึกษา 

1,2 มี.ค. - เม.ย. 64 
 

40,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า 
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประธาน
กรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 

11 โครงการงานบริหาร
สัมพันธ์แห่งประเทศ
ไทย ส าหรับนิสิต
ปริญญาโทและ
ปริญญาเอก สาขา
การบริหารและ
พัฒนาการศึกษา 

1. เพ่ือให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการเป็นผู้น าทางการศึกษาและ
การบริหารจัดการศึกษา 
2. เพ่ือให้นิสิตได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับเครือข่ายวิชาชีพทางการบริหาร
การศึกษา 

1 มี.ค. – พ.ค. 64 
 

100,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประธาน
กรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

12 โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
และเสริมสร้างจิต
อาสาส าหรับส าหรับ
นิสิตปริญญาโทและ
ปริญญาเอก สาขา
การบริหารและ
พัฒนาการศึกษา 

1. เพ่ือให้นิสิตพัฒนาและเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม 
2. เพ่ือเสริมสร้างและปลูกฝังจิตอาสา 

4 ม.ค. – ก.ค. 64 
 

23,400 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประธาน
กรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 

13 โครงการนิเทศนิสิต
ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
ทางการบริหาร
การศึกษาส าหรับ
นิสิตปริญญาโทและ
ปริญญาเอก สาขา
การบริหารและ
พัฒนาการศึกษา 

1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพทางการบริหารที่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีทางคุรุสภาก าหนด 
2. เพื่อให้นิสิตได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาที่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางคุรุสภา
ก าหนด 

1,3 ภาคเรียนที่ 2/63  
ภาคเรียนที่ 3/63 

ภาคเรียนที่ 
1/64 

 

257,900 1. นิสิตมีความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนว
ทางการฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพทางการบริหารที่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ทางคุรุสภาก าหนด 
2. นิสิตได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาชีพทางการบริหาร
การศึกษาท่ีเป็นไปตาม

คณาจารย์
ภาควิชาการ
บริหารการศึกษา 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

3. เพื่อให้นิสิตได้น าหลักการแนวคิดและ
ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาไป
ประยุกต์ใช้ได้จริงและเกิดประสิทธิภาพ 
 

หลักเกณฑ์ท่ีทางคุรุสภา
ก าหนด 
3. นิสิตได้น าหลักการ
แนวคิดและทฤษฎี
ทางการบริหาร
การศึกษาไปประยุกต์ใช้
ได้จริงและเกิด
ประสิทธิภาพ 

รวมงบประมาณ   671,300   (หกแสนเจ็ดหม่ืนหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) 
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โครงการภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 ระดับปริญญาตรี 
1 โครงการปฐมนิเทศ

นิสิตเทคโนฯระดับ
ปริญญาตรี  

เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาควิชาการจัดการ
เรียนการสอนแผนการเรียน การปฏิบัติ
ตัว วางตัว การใช้ชีวิตนิสิต และการสาน
สัมพันธ์น้องพ่ีเทคโนการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

1 
 

ส.ค. 64 
 

500 คณาจารย์ประจ า
หลักสูตร และนิสิตระดับ
ปริญญาตรี สาขาฯเข้า
ร่วมโครงการอย่างน้อย 
80% 

ผศ.กอ่เกียรติ  
ขวัญสกุล 

2 โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม สาน
สัมพันธ์น้องพ่ี
เทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิวเตอร์
ศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตมีคุณธรรมจริยธรรม 
เพ่ือให้นิสิตเกิดความสามัคคีรุ่นน้อง-รุ่นพี่
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
ศึกษา   

1 ส.ค. - ก.ย. 64 
 

3,600 
 

นิสิตปีที่ 1-2-3 ร่วม
กิจกรรมอย่างน้อย     
80 % 

ผศ.ก่อเกียรติ  
ขวัญสกุล 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

3 โครงการนิสิต
เทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิวเตอร์
ศึกษา มีจิตอาสา
พัฒนาชุมชน   

เพ่ือให้นิสิตมีจิตอาสาพัฒนาชุมชนและ
เป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ    

1 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 
 

3,700 นิสิตปีที่ 1-2-3 ร่วม
กิจกรรมอย่างน้อย     
80 % 

ผศ.ก่อเกียรติ  
ขวัญสกุล 

4 โครงการกีฬาสัมพันธ์
ศิษย์เก่า      
เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษากับ
กับศิษย์ปัจจุบัน 
เทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิวเตอร์
ศึกษา   

เพ่ือให้ศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบันได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์กันและสร้างเครือข่ายการ
ท างานร่วมกัน 

1 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 
 

3,000 ศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบันร่วมงานอย่าง
น้อยจ านวน  50-100 
คน 

ผศ.ดร.มานิตย์ 
อาษานอก 
 

5 โครงการแสดงความ
ยินดีกับรุ่นพี่ส าเร็จ
การศึกษาและค้นหา
สุดยอดนิสิตเทคโนฯ 

เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมแสดงความยินดีแก่
บัณฑิตภาควิชาและสานสัมพันธ์รุ่นน้อง
รุ่นพี่และศิษย์เก่าและค้นหานิสิตที่เป็น
สุดยอดของการเป็นผู้ 
ปฏิบัติตนดี เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้

1 ธ.ค. 63 
 

7,900 นิสิตทุกชั้นปีร่วม
โครงการอย่างน้อย     
80 % 

ผศ.ก่อเกียรติ  
ขวัญสกุล 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

(The Best’ 
Student ETC) 

นิสิตพัฒนาตนเองให้เป็นแบบอย่างแก่
นิสิตเทคโนฯรุ่นต่อๆไป 

6 โครงการกิจกรรม
พัฒนานิสิต เสริม
ทักษะความรู้บูรณา
การรายวิชา 
1. วิชาการถ่ายภาพ
เบื้องต้น   
2. วิชากิจกรรมด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา  
3. วิชาการออกแบบ
ระบบการเรียนการ
สอนเพ่ือผลิต
สื่อการศึกษา 
4. รายวิชาวิธี
วิทยาการสอน
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการเรียนการสอนและ
ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นิสิตสาขาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

1 ต.ค. - ธ.ค. 63 
 
 
 
 

30,000 
(ถ่ัวเฉลี่ยทุก
รายวิชา) 

 

นิสิตเข้าร่วมโครงการ 
โครงการละไม่ต ่ากว่า  
80 % 

ผศ.ดร.รัฐสาน์ 
เลาหสุรโยธิน 
ผศ.ก่อเกียรติ  
ขวัญสกุล 
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ 
ตั้งภักดี 
ผศ.ดร.ฐาปนี   
สีเฉลียว 
ผศ.ดร.มานิตย์  
อาษานอก 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

7 โครงการเตรียมความ
พร้อมในการเรียน
ส าหรับนิสิตใหม่
สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

เพ่ือเป็นการปรับพ้ืนฐานวิชาทางด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษาที่
จ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการศึกษาภายใน
สาขาวิชาและให้นิสิตเข้าใจตนเองรวมถึง
ปรับตัวเข้ากับเพ่ือนและสิ่งแวดล้อมใหม่ 

1 ส.ค. 64 
 

1,500 นิสิตชั้นปีที่1 เข้าร่วม 
100% นิสิตชั้นปีอื่นๆเข้า
ร่วมโครงการ 10 – 20 
คน 

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ 
ตั้งภักดี 
อ.มาณวิกา  
กิตติพร 

8 โครงการบริการให้
ค าปรึกษา 

เพ่ือให้บริการให้ค าปรึกษานิสิตในการ
เรียน การท าโครงงาน การท าวิจัย/การ
ท าวิทยานิพนธ์  

1 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 
 

1,600 นิสิตที่มีปัญหาเกี่ยวกับ 
การเรียน การท า
โครงงาน การท าวิจัย/ 
ร้อยละ 100 เข้ารับ
บริการ 

คณาจารย์ใน
ภาควิชาทุกท่าน 

9 โครงการ ETC TA 
Training 
(โครงการใหม)่ 

ส่งเสริมและสนับสนุนหลักสูตรพัฒนา
นิสิตให้มีความรู้ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านการให้บริการ
งานตามขอบข่ายของหลักสูตร  

1 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 
 
 

14,400 นิสิตชั้นปีที่ 3 - 4  
ร้อยละ 80 เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผศ.ดร.มานิตย์ 
อาษานอก 

10 โครงการพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 
21 

เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม ประกอบด้วย การคิดเชิง
วิพากษ์และการแก้ปัญหา นวัตกรรมและ

1 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 
 

10,000 นิสิตชั้นปีที่ 1-4 ร้อยละ 
80 เข้าร่วมกิจกรรม 

คณาจารย์ใน
ภาควิชาทุกท่าน 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

การสร้างสรรค์ การสื่อสารและความ
ร่วมมือ 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 

11 โครงการเปิดโลก
ทัศน์ทางเทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา 
โดยผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เพ่ือให้นิสิตและคณาจารย์ได้รับความรู้
และได้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  

1 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 
 

10,000 
(ป.โท ป.เอก 
ปี 1 ปี 2) 

ได้รับความรู้
ประสบการณ์จาก
ผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย อย่างน้อย
หนึ่งครั้งต่อภาค
คณาจารย์ในภาควิชา 
และนิสิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 
เข้าร่วมโครงการ 80 % 

รศ.ดร.เผชิญ   
กิจระการ   
ผศ.ดร.มานิตย์ 
อาษานอก 
อ.ดร.ธนดล  
ภูสีฤทธิ์ 
 

12 โครงการสัมมนานิสิต
บัณฑิตศึกษาเพ่ือ
พัฒนาวิทยานิพนธ์ 

เพ่ือให้นิสิตระดับบัณฑิต ศึกษาได้พบ
อาจารย์ที่ปรึกษาและได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์กับรุ่น
พ่ีและเพ่ือน   

1 
 
 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 
 

10,000 
(5,000 
(ป.โท) 
5,000 

(ป.เอก) ) 

คณาจารย์ในภาควิชา 
และนิสิต ระดับ
บัณฑิตศึกษาของ

รศ.ดร.ไชยยศ 
เรืองสุวรรณ 
ผศ.ดร.มานิตย์  
อาษานอก 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

ภาควิชาเข้าร่วมโครงการ  
80 % 

ผศ.ดร.ฐาปนี   
สีเฉลียว 
 

13 โครงการพัฒนานิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา
บูรณาการรายวิชา  

เพ่ือส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการเรียนการสอนและ
ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นิสิตสาขาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

1 
 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 
 
 

10,000 
(5,000 
(ป.โท) 
5,000 

(ป.เอก) ) 

 

จัดกิจกรรรมอย่างน้อย
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
โดยมีนิสิตระดับบัณฑิต 
ศึกษาที่เข้าศึกษาปี 
2562-2563 เข้าร่วม
โครงการละไม่ต ่ากว่า 15 
คน 

อ.ดร.ธนดล  
ภูสีฤทธิ์ 
อ.ดร.เหมมิญช์ 
ธนปัทม์มีมณี 
ผศ.ดร.ฐาปนี  
สีเฉลียว 
 

14 โครงการโสตฯ- 
เทคโนฯสัมพันธ์ 

เพ่ือสร้างเครือข่ายบัณฑิตศึกษาและเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

1 ธ.ค. 63 - ก.พ. 64 
 

51,000 
(ป.โท ป.เอก 

ปี 1) 

คณาจารย์ประจ า
หลักสูตรและนิสิตระดับ
บัณฑิต ศึกษาที่เข้า
ศึกษาปี 2563 
เข้าร่วมโครงการ  80 % 

ผศ.ดร.มานิตย์ 
อาษานอก 
ผศ.ดร.ฐาปนี  
สีเฉลียว 
อ.ดร.ธนดล  
ภูสีฤทธิ์ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

15 โครงการแสดงความ
ยินดีกับรุ่นพี่ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมแสดงความยินดีแก่
มหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตและสาน
สัมพันธ์รุ่นน้องรุ่นพ่ีศิษย์เก่า 

1 ธ.ค. 63 - ก.พ. 64 
 

10,000 คณาจารย์ประจ า
หลักสูตรและนิสิตระดับ
บัณฑิต ศึกษาที่เข้า
ศึกษาปี 2563 และ
มหาบัณฑิตและดุษฏี
บัณฑิตเข้าร่วมโครงการ  
80 % 

ผศ.ดร.มานิตย์ 
อาษานอก 
ผศ.ดร.ฐาปนี  
สีเฉลียว 
อ.ดร.ธนดล  
ภูสีฤทธิ์ 

16 โครงการศึกษาดูงาน
ในประเทศเพ่ือ
พัฒนานิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 
(โครงการใหม)่ 

1.เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือให้มี
แนวทางในการพัฒนาตนเอง 
2.เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้บริหาร 
คณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
และพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาให้เข้มแข็งมากขึ้น 

1 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 
 

42,400 
(ป.โท ป.เอก 
ปี 1 ปี 2) 

คณาจารย์ประจ า
หลักสูตรและนิสิตระดับ
บัณฑิต ศึกษาที่เข้า
ศึกษาปี 2562-2563 
เข้าร่วมโครงการ  80 % 

รศ.ดร.เผชิญ  
กิจระการ 
รศ.ดร.ไชยยศ 
เรืองสุวรรณ 
ผศ.ดร.ฐาปนี  
สีเฉลียว 
ผศ.ดร.มานิตย์ 
อาษานอก 
อ.ดร.ธนดล  
ภูสีฤทธิ์ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 งบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
17 โครงการเพื่อสร้าง

เสริมประสบการณ์
วิชาชีพ 
1. ศึกษาดูงานก่อน
ออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเทคโนโลยี
การศึกษา  
(เปลี่ยนเป็นชั้นปีที่ 4 
เทอม1) 
2. โครงการน าเสนอ
ผลงานนิสิตหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
(มหกรรมคนท าสื่อฯ) 
 
 
 
 

 
 
 
เพ่ือให้นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ประสบการณ์วิชาชีพ 
 
 
 
 
เพ่ือเป็นการจัดแสดงผลงานและ
น าเสนอหน่วยงานที่ได้ออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตชั้นปีที่ 4 

1 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

14,400 
 
 
 
 
 

2,000 
 
 
 
 
 
 
 

นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ประสบการณ์วิชาชีพ
นอกห้องเรียนและจาก
ประสบการณ์จริง 
  
 
 
 
 
 
 
 

ผศ.ก่อเกียรติ 
ขวัญสกุล 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

18 โครงการนิเทศนิสิต
ฝึกประสบ การณ์
วิชาชีพ 
1. ค่าเดินทาง ที่พัก 
เบี้ยเลี้ยงการนิเทศฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
และการฝึกสอน 
 
 

เพ่ือก ากับติดตามและ ประเมินผลการ
ฝึกประสบการณ์ของนิสิต 

1 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 
 

28,000 
 
 
 
 

นิสิตได้รับค าแนะน า
เกี่ยวกับการฝึกประสบ 
การณ์วิชาชีพ 

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ 
ตั้งภักดี 

 
 
 

 รวมงบประมาณ   254,000   (สองแสนห้าหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 
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โครงการกลุ่มงานบริหาร  
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 งานบุคคล 
1 โครงการสัมมนา

บุคลากรสายวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ก.ค. 64 200,000 บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจ และน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในการ
พัฒนาระบบงาน
เพ่ือให้บรรลุตาม
เป้าหมายของคณะ
ศึกษาศาสตร์ 

1. น.ส.ภัทราภรณ์  
ชาวนคร 
2. น.ส.ทิฆัมพร   
ปัสสาโก 

2 โครงการสัมมนา
บุคลากรสาย
สนับสนุน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2564 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ยุทธศาสตร์ที่ 5 ก.ค. 64 120,000 บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจ และน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในการ
พัฒนาระบบงาน
เพ่ือให้บรรลุตาม
เป้าหมายของคณะ
ศึกษาศาสตร์ 

1. น.ส.ภัทราภรณ์  
ชาวนคร 
2. น.ส.ทิฆัมพร   
ปัสสาโก 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

3 โครงการสัมมนา
บุคลากรสายวิชาการ
เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้น 

1. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ 
2. เพ่ือให้อาจารย์ทราบถึงแนวทางการ
ผลิตผลงานทางวิชาการเพ่ือเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พ.ค. 64 30,000 บุคลากรสายวิชาการ
เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

1. น.ส.ภัทราภรณ์  
ชาวนคร 
2. น.ส.ทิฆัมพร   
ปัสสาโก 
 

 งานส่งเสริมและพัฒนาองค์กร   
4 การส่งเสริมและ

พัฒนาหลักสูตร 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับเกณฑ์ สกอ.ทุกหลักสูตร 
 

1 พ.ย. 63 , 
มี.ค. 64 

185,000 หลักสูตรปรับปรุง  
ครบทุกหลักสูตร 

อ.ดร.อารยา  
ปิยะกุล 
นางเพ็ญสิริ   
วังหน้า 
ผู้อ านวยการศูนย์
ประกันคุณภาพ
และการจัดการ
ความรู้ 
ปธ.หลักสูตร 
เลขานุการภาควิชา 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

5 การประกันคุณภาพ
ภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร 

เพ่ือหลักสูตรรับการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกตามเกณฑ์ สกอ. ทุกหลักสูตร 
 

1 ก.ค. 63 - 
ส.ค. 64 

150,000 หลักสูตรมีผลคะแนน
ประเมิน 3.01 ร้อยละ 
100 ของหลักสูตรที่มี 

อ.ดร.อารยา  
ปิยะกุล 
นางเพ็ญสิริ   
วังหน้า 
ผู้อ านวยการศูนย์
ประกันคุณภาพ
และการจัดการ
ความรู้ 
ปธ.หลักสูตร 
เลขานุการภาควิชา 

6 การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทุก
หลักสูตร 

เพ่ือทุกหลักสูตรมีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนให้
สอดคล้องตามเกณฑ์ 

1 พ.ย. 63 ,  
มี.ค. 64 

50,000 ทวนสอบรายวิชาที่เปิด
สอนในปีการศึกษา 
อย่างน้อยร้อยละ 30  

อ.ดร.อารยา  
ปิยะกุล 
นางเพ็ญสิริ   
วังหน้า 
ผู้อ านวยการศูนย์
ประกันคุณภาพ
และการจัดการ
ความรู้ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

ปธ.หลักสูตร 
เลขานุการภาควิชา 

7 โครงการสนับสนุน
การจัดท าหลักสูตร
ขอขึ้นทะเบียน TQR 

เพ่ือให้หลักสูตรที่มีผลการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์ต่อเนื่องพัฒนาขอขึ้นทะเบียน 
TQR 
 

1 ก.ค. 63 - 
ส.ค. 64 

30,000 มีหลักสูตรขอขึ้น
ทะเบียน TQR อย่าง
น้อย 1 หลักสูตร ในปี
การศึกษา 2563 

อ.ดร.อารยา  
ปิยะกุล 
นางเพ็ญสิริ   
วังหน้า 
ผู้อ านวยการศูนย์
ประกันคุณภาพ
และการจัดการ
ความรู้ 
ปธ.หลักสูตร 
เลขานุการภาควิชา 

8 โครงการ EDU MSU 
KM DAY 2021  

การจัดการองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 

1 ต.ค. 63 –  
ก.ย. 64 

30,000 การจัดการความรู้ทั้ง
ทางด้านการจัดการ
เรียนการสอนและด้าน
การวิจัย 

อ.ดร.อารยา  
ปิยะกุล 
นางเพ็ญสิริ   
วังหน้า 
ผู้อ านวยการศูนย์
ประกันคุณภาพ
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

และการจัดการ
ความรู้ 
ปธ.หลักสูตร 
เลขานุการภาควิชา 
 
 

9 โครงการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กร 
เพ่ือการด าเนินงานที่
เป็นเลิศคณะ
ศึกษาศาสตร์ ปี
การศึกษา 2563  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

เพ่ือพัฒนาองค์กรเข้าสู่ระบบ EdPEx 
2021 

5 ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

20,000 มีผลการด าเนินงาน
เป็นไปตามเกณฑ์ของ
ระบบ EdPEx 

อ.ดร.อารยา  
ปิยะกุล 
นางเพ็ญสิริ   
วังหน้า 
ผู้อ านวยการศูนย์
ประกันคุณภาพ
และการจัดการ
ความรู้ 
น.ส.นิตยา  พันธะ 
หัวหน้าภาควิชา 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

10 โครงการบริหาร
จัดการข้อมูล
สารสนเทศ คณะ
ศึกษาศาสตร์          
ปีการศึกษา  2563 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศคณะ
ศึกษาศาสตร์  

5 ต.ค.63 –  
ก.ย.64 

20,000 การเข้าถึงและใช้งาน
ฐานข้อมูลร่วมกันได้
ของบุคลากร 

อ.ดร.อารยา  
ปิยะกุล 
นางเพ็ญสิริ   
วังหน้า 
น.ส.นิตยา  พันธะ 
ผู้อ านวยการศูนย์
ประกันคุณภาพ
และการจัดการ
ความรู้ 
หัวหน้าภาควิชา 

 งานอาคารและสถานที่ 
11 โครงการ

ศึกษาศาสตร์สีเขียว
และการรีไซเคิลขยะ 
 

1)  เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบของ
คณะศึกษาศาสตร์ ให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
2)  เพ่ือให้มีระบบจัดการคัดแยกขยะ
ภายในคณะศึกษาศาสตรืให้ชัดเจน 

5 ม.ค. - ก.พ. 
64 

10,000 1. มีการคัดแยกขยะ 
2. มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม 
สะอาด 
3. บุคลากรและนิสิตมี
ความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อมอยู่ใน
ระดับดี 

นายอุเทน  บุญมา 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

12 โครงการ-Big-
Cleaning-Day 

1)  เพ่ือให้ผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากร 
นิสิตของคณะศึกษาศาสตร์ ได้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ท าความสะอาดภายใน
ส านักงาน และบริเวณโดยรอบพื้นท่ีต่าง 
ๆ ของคณะศึกษาศาสตร์   
2)  เพ่ือเป็นการน ากิจกรรม 5 ส  

5 มิ.ย. 64 5,000 1. บุคลากรมีส่วนร่วม

อย่างน้อยร้อยละ 80 

นายอุเทน  บุญมา 

 รวมงบประมาณ   610,000   (หกแสนหนึ่งหม่ืนบาท) 
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โครงการกลุ่มงานนโยบาย แผน และคลัง 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 งานนโยบายและแผน 
4 โครงการทบทวน

ปรับปรุงแผนกลยุทธ์
และถ่ายทอด
นโยบายสู่การปฏิบัติ  
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

1. เพ่ือทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์
ของคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2563 - 
2567ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
2. เพ่ือทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2563 

5 พ.ย. 63 20,000 แผนกลยุทธ์  
คณะศึกษาศาสตร์ 
ได้รับการทบทวนและ
ปรับปรุง พร้อมทั้ง
ถ่ายทอดนโยบายสู่การ
ปฏิบัติให้แก่บุคลากร
ทุกคน 

1. น.ส.ทิฆัมพร   
ปัสสาโก 
2. น.ส.ภัทราภรณ์  
ชาวนคร 

รวมงบประมาณ   20,000   (สองหม่ืนบาทถ้วน) 
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โครงการกลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 งานวิจัย 
1 โครงการสนับสนุน

ทุนอุดหนุนการวิจัย
ส าหรับคณาจารย์ 
และบุคลากร คณะ
ศึกษาศาสตร์ 
 
 

1. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้
คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ใช้ความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางในการท าวิจัยในชั้นเรียน และผลิต
สื่อทางการเรียนการสอนเพื่อเผยแพร่สู่
ชุมชนวิชาการและสังคม 
ในวงกว้าง 
2.  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร  คณะ
ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการ
พัฒนางานที่ปฏิบัติ เพ่ือน าไปสู่การขอ
ผลงานทางวิชาการต่อไป 
 

2 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 
 

549,600 1. คณาจารย์และ
บุคลากรเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
2. บทความที่ได้จาก
งานวิจัย 

1. อ.ดร.อารยา   
ปิยะกุล 
2. นางรุ่งทิพย์ 
สิงพร 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

2 โครงการผลิต
หนังสือ/ต ารา
วิชาการ 
 
 

6.1 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้
คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ใช้ความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางในการเขียนต ารา หนังสือวิชาการ 
และผลิตสื่อทางการเรียนการสอนเพ่ือ
เผยแพร่สู่ชุมชนวิชาการและสังคมในวง
กว้าง 
6.2 เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์คณะ
ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ได้พัฒนาความรู้ความสามารถและ
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือน ามาเขียน
ต าราหรือหนังสือวิชาการที่เก่ียวกับการ
เรียนการสอนและผลิตสื่อการสอนที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐานเพ่ือใช้ส าหรับ
ศึกษาค้นคว้าและอ้างอิง หรือใช้
ประกอบการเรียนการสอนและการ
ให้บริการฝึกอบรม 

2 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 
 

100,000 ต ารา หนังสือวิชาการ 
และสื่อต่างๆ ที่เก่ียวกับ
การเรียนการสอน  และ
จัดท าโดยคณาจารย์  
คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เพ่ือการ
จัดพิมพ์ เผยแพร่ 

1. อ.ดร.อารยา   
ปิยะกุล 
2. นางรุ่งทิพย์ 
สิงพร 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

6.3 เพ่ือคัดเลือก ต ารา หนังสือวิชาการ 
และสื่อต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการเรียนการ
สอน  และจัดท าโดยคณาจารย์  คณะ
ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เพ่ือการจัดพิมพ์ เผยแพร่ 

 งานบริการวิชาการ 

3 โครงการหนึ่งชุมชน
หนึ่งหลักสูตร 

1) เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ชุมชนเป้าหมายให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
2) เพื่อพัฒนาทักษะ เทคนิค และวิธีการ
จัดการศึกษาของบุคคลากรทาง
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 

3 ก.พ. - ก.ย. 64 
 

10,000 เชิงปริมาณ   

-จ านวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา   ร้อยละ 80 

-ความพึงพอใจของการ

เข้าร่วมกิจกรรม  ร้อยละ 

80 

เชิงคุณภาพ   

-หน่วยงานทางการศึกษา

และบุคลากรทางการ

ศึกษาได้รับการพัฒนา

1.. รศ.ดร.ทรงศักดิ์   
ภูสีอ่อน  
2. ผศ.ดร.จิระพร 
ชะโน 
3. น.ส.ผกามาศ 
ภูสิงห์ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

อย่างเหมาะสม

สอดคล้องกับบริบทของ

สภาพปัญหาและพ้ืนที่  

- มีพัฒนาการที่เกิดข้ึน

อย่างเป็นรูปธรรม 

เชิงเวลา   
-กิจกรรมสามารถ
ด าเนินการได้จริงตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

4 โครงการคลินิกวิจัย เพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการ
คลินิกวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 
 

3 ธ.ค. 63 – ก.ย. 64 
 

30,000 
เชิงปริมาณ 
จ านวนผู้เข้ารับบริการ 
ครู อาจารย์ นิสิต 
บุคลากรทาการศึกษา 
และผู้ที่สนใจ 
เชิงคุณภาพ 

1. รศ.ดร.ทรงศักดิ์ 
ภูสีอ่อน 
2. ผศ.ดร.จิระพร 
ชะโน 
3. น.ส.ผกามาศ 
ภูสิงห์ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

-ความพึงพอใจต่อระบบ
การให้บริการคลินิกวิจัย 

 งานบริการนิสิต 

5 กิจกรรมศึกษาดูงาน 
การปรับหลักสูตร 
การศึกษาบัณฑิต 
(กศ.บ.) 
 

1. ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 
2. หลักสูตรที่ทันสมัย 
 

1 
 

ม.ค. - ก.พ. 64 25,000  1. คณะฯ  ได้หลักสูตร
ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 

1. รศ.ดร.รังสรรค์   
โฉมยา 
2. นางศุภรภัทร์ 
กลมดวง 
 

6 โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษส าหรับ
นิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ ระดับ 
ปริญญา ตรี – โท – 
เอก 

- อบรมทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ 
- อบรมเตรียมสอบวัดความรู้ด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

1 1 ต.ค. 63 – 30 
ก.ย. 64 

30,000 
บาท 

(ครั้งละ 
10,000 
บาท x 3 

ครั้ง) 

- นิสิตระดับปริญญาตรี
ได้รับการพัฒนาภาษา
เพ่ือเตรียมความพร้อม
เข้าสู่วิชาชีพ  
- นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ได้รับการ
พัฒนาเพื่อเตรียมสอบวัด
ความรู้ด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษส าหรับการ
ขอจบการศึกษา 

1. ผู้อ านวยการ
ศูนย์กิจการ
ต่างประเทศ 
2. น.ส.เมลินดา 
ทวยภา 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

7 โครงการอบรม
เตรียมความพร้อม
ส าหรับการทดสอบ 
MSU English Exit-
Exam ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

อบรมเตรียมความพร้อมนิสิตส าหรับการ
ทดสอบ MSU English Exit-Exam 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

1,6 1 ต.ค. 63 – 30 
ก.ย. 64 

20,000 มีจ านวนนิสิตสอบผ่าน
ตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดใน
ตัวชี้วัด 

1. ผู้อ านวยการ
ศูนย์กิจการ
ต่างประเทศ 
2. น.ส.เมลินดา 
ทวยภา 

8 โครงการอบรม
โปรแกรม iThesis 
นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์                   

เพ่ือให้นิสิต มีความรู้ความเข้าใจในระบบ 
iThesis  

1 ม.ค. 64 10,000  นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
มีความพร้อมในการ
จัดท า iThesis 

น.ส.วาสิน ี 
ปรีจ ารัส 

 งานส่งเสริมและพัฒนานิสิต 

9 โครงการฝึกซ้อมรับ
พระราชทานปริญญา
บัตร 
ประจ าปีการศึกษา 
2562 - 2563 
 

1. เพ่ือแสดงความยินดีกับบัณฑิต 
มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษา 
2. เพ่ือฝึกซ้อมบัณฑิต  มหาบัณฑิต และ
ดุษฎีบัณฑิตให้เกิดทักษะ  

1 
 

ธ.ค. 63 
 

130,000 1. บัณฑิต  มหาบัณฑิต 
และดุษฎีบัณฑิตมีทักษะ
ในการรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร  สามารถ
ปฏิบัติ  ได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็วตามหลักเกณฑ์ท่ี

นางสาวจุฑามาศ  
พุทธสาระวงค ์
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปฏิบัติการรับ
พระราชทานปริญญาบัตรได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

ก าหนด  และมีความ
มั่นใจมากยิ่งขึ้นในการ
เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร 

10 โครงการราตรีสีแสด 
ครั้งที่ 9 
 
 

1. เพ่ือแสดงความยินดีกับบัณฑิต 
มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษา 
2. เพ่ือพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ สร้างเครือข่ายศิษย์
เก่าสัมพันธ์  
3. เพ่ือเชิดชูศิษย์เก่าดีเด่น 

1 
 

ธ.ค. 63 
 

30,000 
 

1. แสดงความยินดีกับ
บัณฑิต มหาบัณฑิต และ
ดุษฎีบัณฑิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ที่ส าเร็จ
การศึกษา 
2. เกิดเครือข่ายศิษย์เก่า
สัมพันธ์ 

นายมนต์ชัย   
ทัพสุริย์ 

11 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
นิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ สวดอิ
ติปิโส 
108 จบ เพื่อจิตกุศล 

1.  เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับ
นิสิตตคณะศึกษาศาสตร์ 
2.  เพ่ือฝึกจริยธรรมการให้ทาน การ
รักษาศีลและการท าจิตใจให้สงบด้วยการ
ภาวนา 
3.  เพ่ือเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของ
คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย

4 ม.ค. - มี.ค. 64 
 

10,000 
 

1. ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับนิสิตต
คณะศึกษาศาสตร์ 
2. ฝึกจริยธรรมการให้
ทาน  

นายมนต์ชัย   
ทัพสุริย์ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

มหาสารคามในการอนุรักษ์และถ่ายทอด
วัฒนธรรมไทยแก่นิสิต 
4. ท าบุญครบรอบ 54 ปี คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

การรักษาศีลและการท า
จิตให้สงบด้วยการ
ภาวนา  
3. เป็นการเผยแพร่
ชื่อเสียงของคณะ
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ในการ
อนุรักษ์และถ่ายทอด
วัฒนธรรมไทยให้แก่นิสิต 

12 โครงการการแข่งขัน
ทักษะการสอน 
 
 

1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ได้แสดงออกซ่ึงศักยภาพ 
ส่งเสริมให้ใช้ความรู้ ความสามารถใน
การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพครูอย่างเต็ม
ความสามารถ   
2. เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นิสิต
แสดงความสามารถท่ีเป็นเลิศทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

1 ก.พ. – มี.ค. 64 
 

20,000 1. ได้ส่งเสริมสนับสนุน
ให้นิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ได้
แสดงออกซ่ึงศักยภาพ 
ส่งเสริมให้ใช้ความรู้ 
ความสามารถในการ
พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
ครูอย่างเต็มความสามารถ   

นางสาวจุฑามาศ  
พุทธสาระวงค ์
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

3. เพ่ือคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะการสอนในโครงการ
กระดานด าสัมพันธ์  

2. มีเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้นิสิตแสดง
ความสามารถที่เป็นเลิศ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 
3. ได้ตัวแทนเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะการสอน  
ในโครงการกระดานด า
สัมพันธ์ 

13 โครงการกระดานด า
สัมพันธ์  ครั้งที่ 17 

1. เพ่ือสานสัมพันธ์ของนิสิตนักศึกษา
วิชาชีพครูจาก 5 สถานบันการศึกษา 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
นเรศวร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร    วิ
โรต ประสานมิตร และมหาวิทยา
มหาสารคาม 
2. เพ่ือจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นแลกเปลี่ยน
ทักษะวิชาการด้านการสอนที่สอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมและแลกเปลี่ยน

1 ก.พ. – มี.ค. 64 
 

45,000 1. เกิดความสัมพันธ์อันดี
ของนิสิตนักศึกษา
วิชาชีพครูจาก 5 สถาน
บันการศึกษา อันได้แก่ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรต ประสานมิตร 

นางสาวจุฑามาศ  
พุทธสาระวงค ์
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

ประสบการณ์ทางวิชาชีพของนิสิต
นักศึกษาในด้านต่างๆร่วมกัน 
3. เพ่ือจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ 
การประกวดสปิริตเชียร์ การประกวด
ขบวนวัฒนธรรม และประกวดแบลคบ
อรดสตาร์บอยแอนเกริล์ และมิสชอค 

และมหาวิทยา
มหาสารคาม 
2. เกิดกิจกรรมที่มุ่งเน้น
แลกเปลี่ยนทักษะ
วิชาการด้านการสอนที่
สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมและ
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ทางวิชาชีพ
ของนิสิตนักศึกษาในด้าน
ต่างๆร่วมกัน 
3. นิสิตนักศึกษาได้แสดง
ศักยภาพในการร่วมกัน
แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ 
การประกวด 
สปิริตเชียร์ การประกวด
ขบวนวัฒนธรรม และ
ประกวดแบลคบอรด



 
 

 
128 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

สตาร์บอยแอนเกริล์ และ
มิสชอค 

14 โครงการเชิดชูเกียรติ
ศิษย์เก่าดีเด่น 
ประจ าปี 2563 

1. เพ่ือยกย่องเชิญชูเกียรติศิษย์เก่าคณะ
ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2. เพ่ือให้ศิษย์เก่าได้ร่วมวางแนวทาง
พัฒนาคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

1,4 มี.ค. 64 
 

20,000 1.ศิษย์เก่าคณะ
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ได้รับการ
ยกย่องเชิญชูเกียรติ 
2. คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ได้
ด าเนินการตามตัวชี้วัด
ความส าเร็จ ด้านการ
ผลิตบัณฑิต 

นายมนต์ชัย   
ทัพสุริย์ 

15 โครงการให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกัน
สาธารณะภัยให้กับ
นิสิตและบุคลากร 
คณะศึกษาศาสตร์  

1.  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การป้องกันสาธารณภัยให้กับนิสิตและ
บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 
2. เพ่ือฝึกซ้อมแผนหนีไฟในอาคารสูง 

1,5 ธ.ค. 63 – มี.ค. 64 
 

5,000 
 

1.นิสิตมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันสาธารณภัยให้กับ
นิสิตและบุคลากรคณะ
ศึกษาศาสตร์      

นายมนต์ชัย   
ทัพสุริย์ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

3.  เพื่อให้เกิดการตื่นตัวหรือเตรียมความ
พร้อมในกรณีหากเกิดสาธารณภัยเพื่อลด
การศูนย์เสียชีวิตและทรัพย์สินให้กับนิสิต
และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 

2. นิสิตได้รับการฝึกซ้อม
แผนหนีไฟในอาคารสูง 
 

16 โครงการพัฒนา
บุคลิกภาพ ภาวะ
ผู้น า และมอบงาน
สานต่อสโมสรนิสิต  
คณะศึกษาศาสตร์ 
 
 

1. เพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้างบุคลิกภาพและ
คุณลักษณะความเป็นผู้น า 
2. เพ่ือให้นิสิตได้เข้าใจในบทบาท และ
หน้าที่ของตนเอง 
3. เพ่ือให้นิสิตได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ เป็นไปตาม
ความต้องการของผู้ปกครอง และสังคม  

1 เม.ย. - พ.ค. 64 
 

20,000 
 

1. นิสิตได้มีโอกาสเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง
บุคลิกภาพและ
คุณลักษณะความเป็น
ผู้น า 
2. นิสิตได้เข้าใจใน
บทบาท และหน้าที่ของ
ตนเอง 
3. นิสิตได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ เป็นไป 
ตามความต้องการของ
ผู้ปกครอง 
 และสังคม  

นางสาวจุฑามาศ  
พุทธสาระวงค ์
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

17 โครงการปฐมนิเทศ
นิสิต  
ระดับปริญญาตรี  
คณะศึกษาศาสตร์    
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
ประจ าปีการศึกษา  
2564 
 
 

1. เพ่ือปฐมนิเทศนิสิตใหม่ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับคณะศึกษาศาสตร์ 
หลักสูตรการเรียนการสอน 
2. เพ่ือให้นิสิตใหม่เกิดความประทับใจ  
มั่นใจ  ภูมิใจในมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
3. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้กับนิสิต
ใหม่ 

1 ก.ค. - ส.ค. 64 
 

58,000 1. นิสิตใหม่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับคณะ
ศึกษาศาสตร์  หลักสูตร  
การเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรี 
2. นิสิตใหม่เกิดความ
ประทับใจ  มั่นใจ  ภูมิใจ
ในคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
3. นิสิตมีขวัญและ
ก าลังใจในการเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

นางสาวจุฑามาศ  
พุทธสาระวงค ์

18 โครงการปฐมนิเทศ
นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา  

1.เพื่อปฐมนิเทศนิสิตใหม่มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

1 ก.ค. - ส.ค. 64 
 

17,000 
 

1. นิสิตใหม่มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม หลักสูตร

นายมนต์ชัย   
ทัพสุริย์ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
ประจ าปีการศึกษา  
2564 
 

หลักสูตรการศึกษา  ระบบลงทะเบียน การ
ให้บริการ และระบบการจัดการเรียนการ
สอนของคณะศึกษาศาสตร์ 
2.เพื่อให้ได้รับความรู้เรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
3.เพื่อให้นิสิตใหม่เกิดความประทับใจ  
และภูมิใจในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

การศึกษา  ระบบ
ลงทะเบียน การให้บริการ 
และระบบการจัดการเรียน
การสอนของคณะ
ศึกษาศาสตร์ 
2. นิสิตได้รับความรู้เรื่อง
การประกันคุณภาพ
การศึกษา และแนวทาง
สู่ความส าเร็จในการท า
วิทยานิพนธ์ ระดับ
บัณฑิตศึกษา 
3. นิสิตใหม่เกิดความ
ประทับใจ  และภูมิใจใน
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

19 โครงการอบรม
ประกันคุณภาพและ
การเขียนโครงการ
ส าหรับนิสิต 
 

1. เพ่ือให้นิสิตได้รับความรู้และทักษะ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพทาง
การศึกษา 
2. เพ่ือให้นิสิตได้รับความรู้และทักษะ
เกี่ยวกับการเขียนโครงการ 
3. เพ่ือให้นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับการ
สร้างแบบประเมินเพ่ือใช้ในการจัด
กิจกรรมส าหรับนิสิต 

1 พ.ค. - มิ.ย. 64 
 

10,000 1. นิสิตได้รับความรู้และ
ทักษะเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพทาง
การศึกษา 
2. นิสิตได้รับความรู้และ
ทักษะเกี่ยวกับการเขียน
โครงการ 
3. นิสิตได้ความรู้
เกี่ยวกับการสร้างแบบ
ประเมินเพ่ือใช้ในการจัด
กิจกรรมส าหรับนิสิต 

นางสาวจุฑามาศ  
พุทธสาระวงค ์

20 โครงการบริจาค
โลหิต  
ท าความดีถวาย
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

1. เพ่ือให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต
คณะศึกษาศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในการ
บริจาคโลหิต ท าความดีเพ่ือถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
2. เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกในการเสียสละ
การให้เพ่ือผู้อื่น 

1 ต.ค. 63 - ก.ค. 64 
 

- 1. คณาจารย์ บุคลากร 
และนิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ได้มีส่วน
ร่วมในการบริจาคโลหิต
ท าความดีเพ่ือถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  

นางสาวจุฑามาศ  
พุทธสาระวงค ์
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

3. เพ่ือลดภาวการณ์ขาดแคลนโลหิต ให้
เพียงพอต่อความต้องการ 

2. เกิดจิตส านึกในการ
เสียสละการให้เพ่ือผู้อ่ืน 
3. ลดภาวการณ์ขาด
แคลนโลหิต ให้เพียงพอ
ต่อความต้องการ 

21 ค่าจ้างจัดท า Web 
Application และ 
Mobile 
Application   
เพ่ือสนับสนุนงานฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพครู 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
 

1.วัตถุประสงค์การพัฒนา Web 
Application 
  1) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการและจัดเก็บข้อมูลงานฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
  2) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการและจัดเก็บข้อมูลข่าวสารกิจกรรม
งานฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู 
2. วัตถุประสงค์การพัฒนา Mobile 
Application 
  1) เพ่ือแสดงผลการประเมินที่เก่ียวข้อง
กับงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
  2) เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรม

1 
 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 
 

101,115 1. ระบบการประเมิน
นิสิตฝึกปฏิบัติการสอน
ของอาจารย์นิเทศก์และ
สถานศึกษาร่วมผลิตมี
ความสะดวก รวดเร็ว  
2. คณะฯ มีการจัดเก็บ
ข้อมูลการประเมินนิสิต
ในแต่ละปีการศึกษาแบบ
ออนไลน์  ตรวจสอบได้ 
3. เผยแพร่ข่าวสารต่างๆ 
ผ่านระบบโดยเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย100%     

1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม  
โพธิ์ทอง 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

ที่เก่ียวข้องกับงานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 

22 โครงการ  “การจัด
กิจกรรม 
การเรียนรู้แบบครูมือ
อาชีพ” 

เพ่ือให้นิสิตเข้ารับการอบรม ฝึกฝน  การ
ออกแบบเขียนแผน และการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

1 4 - 5  มี.ค. 64 50,000 นิสิตทราบขั้นตอน/
วิธีการเขียนแผน  
และการจัดการเรียนรู้ 
นิสิตชั้นปีที่ 4 
นิสิตชั้นปีที่ 5 

1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม  
โพธิ์ทอง 
 
 
 

23 โครงการปฏิบัติธรรม
ชี้น าชีวิต 

1.  เพ่ือพัฒนานิสิตครูให้ประพฤติปฏิบัติ
ตนด้านศีล สมาธิ ปัญญา  
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
2.  เพ่ือปลูกฝังให้นิสิตมีความศรัทธา 
ในอาชีพครู 
3.  เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูให้มีความ
ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
4.  เพื่อให้นิสิตน าประสบการณ์ท่ีได้ 
ไปปรับประยุกต์ใช้ในวิชาชีพครู และ 

4 
 

6 - 7 ม.ีค. 64 50,000 นิสิตมีสมาธิ เกิด
จิตส านึกท่ีดี และรู้จัก
วางแผนชีวิต  
การปรับตัวให้เข้ากับ
สังคมได้ดียิ่งขึ้น 
นิสิตชั้นปีที่ 5 

1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม  
โพธิ์ทอง 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

วิถีการด ารงชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ 
5.  เพ่ือให้นิสิตเตรียมความพร้อม
คุณธรรม จริยธรรมสู่การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 

24 โครงการปฐมนิเทศ
นิสิต 
ก่อนออกฝึก
ประสบการณ์ 
วิชาชีพครู/ภาคเช้า 
*เบรกเช้า 1 มื้อ  
*อาหารเกลางวัน 1 
มื้อ  

1.  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้กับ
นิสิต 
2.  เพื่อให้นิสิตเข้าใจบทบาทหน้าที่ 
ขอบเขตภาระงาน ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
3.  เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ประสบการณ์
การท างานร่วมกัน 

1 30 เม.ย. 64 
 
 
 
 
 

 
 

50,500 นิสิตทราบถึงบทบาท
การออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู  
และแนวปฏิบัติ 
นิสิตชั้นปีที่ 5 
 

1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม  
โพธิ์ทอง 

25 โครงการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูพ่ีเลี้ยง 
ประชุมอาจารย์นิเทศ 
/ภาคบ่าย   
 

1.  เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการ
และเตรียมการในการรับนิสิตเข้ารับการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้ 
2.  เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูพ่ี
เลี้ยง สามารถตรวจสอบและสังเกตการ

1 30 เม.ย. 64 
 

30,000 ผู้บริหารสถานศึกษา
รับทราบข้อมูลแล้วถือ
ปฏิบัติร่วมกันกับ
มหาวิทยาลัย 
 

1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม  
โพธิ์ทอง 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

*เบรคบ่าย 1 มื้อ ปฏิบัติงานของนิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูได้อย่างถูกต้อง 
3.  เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูพ่ี
เลี้ยงเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ตาม
เกณฑ์ที่ศูนย์ฝึกประสบการณ์และพัฒนา
วิชาชีพได้อย่างมีถูกต้อง 

26 โครงการนิเทศนิสิต
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู  
ภาคเรียนที่ 1/2563 

1.  เพื่อให้อาจารย์นิเทศได้มีบทบาท
ใกล้ชิดนิสิตในการให้ค าปรึกษา แนะน า 
และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการ
ปฏิบัติการสอน 
2.  เพื่อให้ค าปรึกษาและให้ความ
ช่วยเหลือนิสิต ทั้งในด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 
3.  เพื่อติดตามและประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูปแบบใน
สถานศึกษา 

1 
 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 
 

170,000 1.  อาจารย์นิเทศได้มี
บทบาทใกล้ชิดนิสิตใน
การให้ค าปรึกษา แนะน า 
และให้ข้อเสนอแนะใน
การปฏิบัติการสอน 
2.   อาจารย์นิเทศ ให้
ความช่วยเหลือนิสิตใน
ด้านต่าง ๆ  
ทั้งในด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 
3.  อาจารย์นิเทศ 
ติดตามและประเมินผล

1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม  
โพธิ์ทอง 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูเต็มรูปแบบใน
สถานศึกษา 
4.  นิสิตท างานวิจัยใน
ชั้นเรียน ได้อย่างมี
คุณภาพ ภายใต้การดูแล
และชี้แนะของอาจารย์ที่
ปรึกษาหรืออาจารย์
นิเทศ  
นิสิตชั้นปีที่ 5 

27 โครงการนิเทศนิสิต
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูภาคเรียน
ที่ 2/2563 

1.  เพ่ือให้อาจารย์นิเทศได้มีบทบาท
ใกล้ชิดนิสิตในการให้ค าปรึกษา แนะน า 
และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการ
ปฏิบัติการสอน 
2.  เพื่อให้ค าปรึกษาและให้ความ
ช่วยเหลือนิสิต ทั้งในด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 

1 
 

7  ธ.ค. 63 - 
12 ม.ีค. 64 

170,000 
 

1. อาจารย์นิเทศได้มี
บทบาทใกล้ชิดนิสิตใน
การให้ค าปรึกษา แนะน า 
และให้ ข้อเสนอแนะ
ต่างๆ ในการปฏิบัติการ
สอน 
 
 

1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม  
โพธิ์ทอง 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

3.  เพื่อติดตามและประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูปแบบใน
สถานศึกษา 

2. อาจารย์นิเทศ  
ให้ความช่วยเหลือนิสิต
ในด้านต่าง ๆ  
ทั้งในด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 
3. อาจารย์นิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
เต็มรูปแบบใน
สถานศึกษา 
4.   นิสิตท างานวิจัยใน
ชั้นเรียน ได้อย่างมี
คุณภาพ ภายใต้การดูแล
และชี้แนะของอาจารย์ 
ที่ปรึกษาหรืออาจารย์
นิเทศ  
นิสิตชั้นปีที่ 5 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

28 โครงการสัมมนา
กลางปี 

1.  เพ่ือให้นิสิตได้มีการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ปัญหาและประสบการณ์ที่ได้รับ
จากการไปฝึกปฏิบัติการสอนในแต่ละ
สถานศึกษาต่างๆ แล้วสามารถน าความรู้
และเทคนิคในการเผชิญกับปัญหาต่างๆ 
ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูให้ได้ดีและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น   
2.  เพ่ือให้นิสิตได้รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน และส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
3.  เพื่อทราบปัญหาการฝึกประสบการณ์ 
จาก สถานศึกษา 

1 
 

16  พ.ย. 63 40,000 นิสิตได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง และน าผลการฝึก
ประสบการณ์มา
ถ่ายทอดให้เพื่อนนิสิต
และอาจารย์นิเทศได้
ทราบ สร้างแนวปฏิบัติที่
ดีร่วมกันได้อย่างชัดเจน 
นิสิตชั้นปีที่ 5 

1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม  
โพธิ์ทอง 

29 โครงการ “การ
จัดการเรียนรู้ด้วย
ความรัก”  
 

เพ่ือให้นิสิตจัดนิทรรศการ สะท้อนผล
การจัดการเรียนรู้แสดงผลงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการออกไปจัดการ
เรียนรู้ในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คร ู

1 
 

16  พ.ย. 63 30,000 นิสิตเรียนรู้การท างาน
เป็นกลุ่มและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
 

1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม  
โพธิ์ทอง 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

* จัดพร้อมกิจกรรม
สัมมนากลางปี 

นิสิตชั้นปีที่ 4 

30 โครงการสัมมนาหลัง
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู   
พิธีมอบใบประกอบ
วิชาชีพครู และ
ปัจฉิมนิเทศนิสิต
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครู   

1.  เพ่ือให้นิสิตได้มีการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ปัญหาและประสบการณ์ที่ได้รับ
จากการไปฝึกปฏิบัติการสอนในแต่ละ
สถานศึกษาต่างๆ 
2.  เพ่ือให้นิสิตได้มีแนวทางในการปฏิบัติ
อาชีพครู สามารถน าความรู้และเทคนิค
ในการเผชิญกับปัญหาต่างๆ  
ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพครูได้ดีมี
ประสิทธิภาพ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
คร ู
3.  เพ่ือให้นิสิตได้รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน และส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
4.  เพ่ือให้เตรียมความพร้อมก่อนออก
สอบบรรจุครู 

1 
 

11 พ.ค. 64 
(วันที่จัดกิจกรรมจัด
หลังจากท่ีศูนย์ฝึกฯ
ได้รับใบประกอบ
จากคุรุสภาแล้ว) 

 
 

80,000 1. นิสิตส่งผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
2. ได้รับใบประกอบ
วิชาชีพก่อนการเปิดสอบ
บรรจุและเรียนรู้ประ
สอบการณ์จากรุ่นพ่ีที่
ประสบความส าเร็จ 
 
นิสิตชั้นปีที่ 5 

1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม  
โพธิ์ทอง 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

5.  เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจในการ
สอบบรรจุและความเป็นครูให้กับนิสิต 
6.  เพ่ือเป็นการสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม ความ 
เป็นครู 
7.   เพ่ือสร้างความรักในอาชีพความ 
เป็นครู 

31 โครงการการพัฒนา
บุคลิกภาพและสร้าง
แรงบันดาลใจสู่ความ
เป็นครู   
 
 

1.  เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนิสิต   
สู่การเตรียมพร้อมส าหรับการเป็นครู 
2.  เพ่ือให้นิสิตน าประสบการณ์ท่ีได้ไป
ปรับประยุกต์ใช้ในวิชาชีพครู และวิถีการ
ด ารงชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ 
3.  เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ ในด้านการ
พัฒนาบุคลิกภายทั้งภายในและภายนอก  
เพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางวิชาชีพ
คร ู

1 
 

18 - 20 ส.ค. 64 25,000 นิสิตเกิดมุ่งมั้นในการ
ปรับตนเองให้พร้อม
ส าหรับความเป็นครูและ
มั่นใจในบุคลิกภาพของ
ตนเอง 
นิสิตชั้นปีที่ 1/1   
* กศ.บ. 4 ปี (รุ่นที่ 2) 
 

1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม  
โพธิ์ทอง 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

32 โครงการการสร้าง
แรงบันดาลใจ  
สภาพแวดล้อมที่ดี
และครูที่ดี 
 
 
 

2.  เพื่อให้นิสิตเข้ารับการอบรม ค้นหา
ตัวตน และกระตุ้นแรงบันดาลใจในการ
เป็นครูที่ดี 
3.  เพื่อให้นิสิตมีทักษะสังเกตและมีส่วน
ร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศ
การเรียนรู้ของสถานศึกษา 
4.   เพ่ือให้นิสิตมีทักษะสังเกต และ
บันทึกการจัดการเรียนรู้ของคุณครู
โรงเรียนที่เป็นตัวอย่างที่ดีในสาขาของ
ตนเอง 

1 18 - 20 ส.ค. 64 
 

30,000 นิสิตได้รับแรงบันดาลใจ
ในการเป็นครูที่ดีใน
อนาคต 
นิสิตชั้นปีที่ 2 
นิสิตชั้นปีที่ 3 
* กศ.บ. 5 ปี 

1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม  
โพธิ์ทอง 

33 โครงการ “ธรรมชาติ
การเรียนรู้ของผู้เรียน  
และ  เด็กมีปัญหา 
นิสิตครูอาสา
ช่วยเหลือ” 

1.  เพื่อให้นิสิตมีทักษะสังเกต  และ
บันทึกลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียน 
ตามระดับชั้นและสาขาของตนเอง 
2.  เพื่อให้นิสิตสามารถจัดท าโครงการ
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาต่างๆ  
ตามสาขาของตนเอง 

1 18 - 20 ส.ค. 64 
 

30,000 นิสิตทราบบทบาทใน
ความเป็นครู และทราบ
หลักการแก้ปัญหาให้กับ
เด็กนักเรียน 
นิสิตชั้นปีที่ 2 
นิสิตชั้นปีที่ 3 
* กศ.บ. 5 ปี 
 

1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม  
โพธิ์ทอง 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

34 ค่าจัดท าสมุดบันทึก
กิจกรรมเสริมความ
เป็นครู  

เพ่ือให้นิสิตบันทึกข้อมูลและผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู ตาม
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5  
ปี)  ตามเกณฑ์ที่คุรุสภาก าหนด 
เพ่ือน าไปเป็นหลักฐานในการยื่นขอ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

1 เม.ย. 64 35,000 นิสิตได้ศึกษา สังเกต 
และวิเคราะห์สร้างองค์
ความรู้และสามารถ
บันทึกข้อมูลและผลการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ความเป็นครู ตาม
หลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต ตามเกณฑ์ท่ีคุรุ
สภาก าหนด 
* กศ.บ. 4 ปี ชั้นปีที่ 1/1 

1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม  
โพธิ์ทอง 

35 โครงการประชุม
อาจารย์นิเทศก์ 

- เพ่ือทบทวนและสร้างความเข้าใจ
หลักการนิเทศนิสิต 
- เสนอแนะสภาพปัญหาและแนว
ทางแก้ไขการด าเนินงานศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 

1 1) เม.ย 2564 
2) ก.ย. 2564 

35,000 อาจารย์นิเทศสามารถ
นิเทศนิสิตได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ โดยจัด
ประชุม 2 ช่วง  
ช่วงที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
ช่วงที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 

1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม  
โพธิ์ทอง 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

36 โครงการปฐมนิเทศ
นิสิตรายวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครู 1-2 

1.  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  1-2 ให้กับ
นิสิตชั้นปีที่ 1-2 
2.  เพ่ือให้นิสิตเข้าใจบทบาทหน้าที่ 
ขอบเขตการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
1-2 
3.  เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ประสบการณ์
การท างานร่วมกัน 

1 
 

4 ธ.ค. 63 53,185 นิสิตชั้นปีที่ 1/2 และ ชั้น
ปีที่ 2/1 ทราบถึง
บทบาทและแนวปฏิบัติ
ในการออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู  
* กศ.บ. 4 ปี (รุ่นที ่1 
และ 
รุ่นที่ 2) 
 
 
 

1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม  
โพธิ์ทอง 

37 โครงการสัมมนาครูพ่ี
เลี้ยงผู้ร่วมผลิต
บัณฑิต 

1.  เพ่ือให้รับฟังการสะท้อนสภาพการ
ฝึกสอนของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
2.  เพ่ือขอบคุณครูพ่ีเลี้ยงและ
สถานศึกษาท่ีร่วมผลิตบัณฑิต  
3. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
ร่วมผลิตบัณฑิตในอนาคต 

3 
 

ธ.ค. 63 60,000 ครูพ่ีเลี้ยงและ
สถานศึกษามีความ
ภาคภูมิใจในการร่วม
ผลิตบัณฑิตและเกิด
เครือข่ายในการร่วมผลิต
บัณฑิต คณะ
ศึกษาศาสตร์ 

1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม  
โพธิ์ทอง 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

 งานพัฒนาระบบและส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร 

38 โครงการวันศึกษา 
ศาสตร์ 

1. เพ่ือให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต          
ได้ร่วมจัดกิจกรรม อาทิ การประกวด           
การจัดนิทรรศการทางการศึกษา หรือ
เวทีวิชาการ หรือการน าเสนอผลงาน
วิชาการ 
2. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนา
องค์กร 
3. เพ่ือเชิดชูเกียรติผุ้ท าคุณประโยชน์แก่
คณะศึกษาศาสตร์ 
 

4 มี.ค. 64 150,000 คณาจารย์ บุคลากร และ
นิสิต ได้เข้าร่วมชม 
และแสดงผลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 
ร้อยละ 80 

หัวหน้างานพัฒนา
ระบบและส่งเสริม
ภาพลักษณ์องค์กร 

39 โครงการเทศน์
มหาชาติ 
ประจ าปี 2564 
(ร่วมกับส่วนกลาง) 

1.เพ่ือสืบสาน อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะ 
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุง 

4 มี.ค. 64 
 

   5,000  1.ด าเนินการจัด 
โครงการตามประเพณี 
ฮีต 12 อย่างน้อย 3 
โครงการ  
2.บุคลากรมีส่วนร่วม 

ผศ.ดร.วิทยา  
วรพันธุ์ 
นายสงวนศักดิ์   
พรรณะ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

ศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3.เพ่ือให้บุคลากรได้ด าเนินการตาม
นโยบาย 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการ 
หนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม 

ในการจัดโครงการ 
3.คณะฯได้ด าเนินการ 
โครงการ 1 คณะ 1 
ศิลปวัฒนธรรม  
อย่างน้อย 1 โครงการ 

น.ส.พิลาสลักษณ์ 
เขียวน ้าชุม 

40 โครงการสืบสาน 
ประเพณีวัน
สงกรานต์ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
ประจ าปี 2564  
(ช่วงเดือนเมษายน) 
(ร่วมกับส่วนกลาง) 

1.เพ่ือสืบสาน อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะ 
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุง 
ศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3.เพ่ือให้บุคลากรได้ด าเนินการตาม
นโยบาย 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการ 
หนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม 

4 เม.ย. 64 5,000 1.ด าเนินการจัด 
โครงการตามประเพณี 
ฮีต 12 อย่างน้อย 3 
โครงการ  
2.บุคลากรมีส่วนร่วม 
ในการจัดโครงการ 
อย่างน้อยร้อยละ 80 
3.คณะฯได้ด าเนินการ 
โครงการ 1 คณะ 1 
ศิลปวัฒนธรรม  
อย่างน้อย 1 โครงการ 

ผศ.ดร.วิทยา  
วรพันธุ์ 
นายสงวนศักดิ์   
พรรณะ 
น.ส.พิลาสลักษณ์ 
เขียวน ้าชุม 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

41 โครงการสืบสาน 
ประเพณีวัน
สงกรานต์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 
ประจ าปี 2564  
(ช่วงเดือนเมษายน) 

1.เพ่ือสืบสาน อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะ 
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุง 
ศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3.เพ่ือให้บุคลากรได้ด าเนินการตาม
นโยบาย 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการ 
หนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม 

4 เม.ย. 64 5,000.00 1.ด าเนินการจัด 
โครงการตามประเพณี 
ฮีต 12 อย่างน้อย 3 
โครงการ  
2.บุคลากรมีส่วนร่วม 
ในการจัดโครงการ 
อย่างน้อยร้อยละ 80 
3.คณะฯได้ด าเนินการ 
โครงการ 1 คณะ 1 
ศิลปวัฒนธรรม  
อย่างน้อย 1 โครงการ 

ผศ.ดร.วิทยา  
วรพันธุ์ 
นายสงวนศักดิ์   
พรรณะ 
น.ส.พิลาสลักษณ์ 
เขียวน ้าชุม 

42 โครงการสืบสาน 
ประเพณีสมโภช 
พระพุทธกันทรวิชัย 
อภิสมัยธรรมนายก 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
ประจ าปี 2564  

1.เพ่ือสืบสาน อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะ 
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุง 
ศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

4 เม.ย. 64 5,000 1.ด าเนินการจัด 
โครงการตามประเพณี 
ฮีต 12 อย่างน้อย 3 
โครงการ  
2.บุคลากรมีส่วนร่วม 
ในการจัดโครงการ 
อย่างน้อยร้อยละ 80 

ผศ.ดร.วิทยา  
วรพันธุ์ 
นายสงวนศักดิ์   
พรรณะ 
น.ส.พิลาสลักษณ์ 
เขียวน ้าชุม 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

(ช่วงเดือนเมษายน) 
(ร่วมกับส่วนกลาง) 

3.เพ่ือให้บุคลากรได้ด าเนินการตาม
นโยบาย 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการ 
หนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม 

3.คณะฯได้ด าเนินการ 
โครงการ 1 คณะ 1 
ศิลปวัฒนธรรม  
อย่างน้อย 1 โครงการ 

43 โครงการถวายเทียน 
พรรษาและผ้าอาบ
น ้าฝน 
ประจ าปี 2564  
(ร่วมกับส่วนกลาง) 

1.เพ่ือสืบสาน อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะ 
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุง 
ศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3.เพ่ือให้บุคลากรได้ด าเนินการตาม
นโยบาย 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการ 
หนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม 
 

4 ก.ค. - ส.ค. 64 
 

5,000 1.ด าเนินการจัด 
โครงการตามประเพณี 
ฮีต 12 อย่างน้อย 3 
โครงการ  
2.บุคลากรมีส่วนร่วม 
ในการจัดโครงการ 
อย่างน้อยร้อยละ 80 
3.คณะฯได้ด าเนินการ 
โครงการ 1 คณะ 1 
ศิลปวัฒนธรรม  
อย่างน้อย 1 โครงการ 

ผศ.ดร.วิทยา  
วรพันธุ์ 
นายสงวนศักดิ์   
พรรณะ 
น.ส.พิลาสลักษณ์ 
เขียวน ้าชุม 



 
 

 
149 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

44 โครงการบุญกฐิน
สามัคคี ประจ าปี 
2563 
(ร่วมกับส่วนกลาง) 

1.เพ่ือสืบสาน อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะ 
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุง 
ศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3.เพ่ือให้บุคลากรได้ด าเนินการตาม
นโยบาย 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการ 
หนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม 

4 พ.ย. 63 
 

5,000 1.ด าเนินการจัด 
โครงการตามประเพณี 
ฮีต 12 อย่างน้อย 3 
โครงการ  
2.บุคลากรมีส่วนร่วม 
ในการจัดโครงการ 
อย่างน้อยร้อยละ 80 
3.คณะฯได้ด าเนินการ 
โครงการ 1 คณะ 1 
ศิลปวัฒนธรรม  
อย่างน้อย 1 โครงการ 

ผศ.ดร.วิทยา  
วรพันธุ์ 
นายสงวนศักดิ์   
พรรณะ 
น.ส.พิลาสลักษณ์ 
เขียวน ้าชุม 

45 โครงการวันสถาปนา 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
ประจ าปี 2563 
(ช่วงเดือนธันวาคม 
2563) 
(ร่วมกับส่วนกลาง) 

1.เพ่ือสืบสาน อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะ 
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุง 
ศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

4 ธ.ค. 63 
 

5,000 1.ด าเนินการจัด 
โครงการตามประเพณี 
ฮีต 12 อย่างน้อย 3 
โครงการ  
2.บุคลากรมีส่วนร่วม 
ในการจัดโครงการ 
อย่างน้อยร้อยละ 80 

ผศ.ดร.วิทยา  
วรพันธุ์ 
นายสงวนศักดิ์   
พรรณะ 
น.ส.พิลาสลักษณ์ 
เขียวน ้าชุม 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

3.เพ่ือให้บุคลากรได้ด าเนินการตาม
นโยบาย 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการ 
หนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม 

3.คณะฯได้ด าเนินการ 
โครงการ 1 คณะ 1 
ศิลปวัฒนธรรม  
อย่างน้อย 1 โครงการ 

46 โครงการส่งท้ายปีเก่า 
2563 ต้อนรับปีใหม่  
2564 คณะ
ศึกษาศาสตร์ 
(ช่วงเดือนธันวาคม 
2563) 

1.เพื่อสืบสาน อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะ 
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุง 
ศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3.เพื่อให้บุคลากรได้ด าเนินการตาม
นโยบาย 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการ 
หนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม 

4 ธ.ค. 63 5,000 1.ด าเนินการจัด 
โครงการตามประเพณี 
ฮีต 12 อย่างน้อย 3 
โครงการ  
2.บุคลากรมีส่วนร่วม 
ในการจัดโครงการ 
อย่างน้อยร้อยละ 80 
3.คณะฯได้ด าเนินการ 
โครงการ 1 คณะ 1 
ศิลปวัฒนธรรม  
อย่างน้อย 1 โครงการ 

ผศ.ดร.วิทยา  
วรพันธุ์ 
นายสงวนศักดิ์   
พรรณะ 
น.ส.พิลาสลักษณ์ 
เขียวน ้าชุม 

รวมงบประมาณ   1,609,200   (หนึ่งล้านหกแสนเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 
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ค าสั่งคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ที่  1179 / 2563 
   เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบตัิการ และก ากบัติดตามรายงานแผนปฏิบตัิการ  

ประจ าปงีบประมาณ 2564 
---------------------------------------   

 เพื่อให้การจัดท าแผนปฏิบัติการและก ากับติดตามรายงานแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564  
คณะศึกษาศาสตร์ ด าเนนิไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัย          
มหาสารคาม พ.ศ. 2537 และค าสั่งมหาวทิยาลัยมหาสารคามที ่0650/2553 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง มอบหมาย
หน้าที่ความรบัผิดชอบและมอบหมายอ านาจปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีให้ คณบดี ผู้อ านวยการสถาบนั ผู้อ านวยการ
ส านัก ผู้อ านวยการศูนย์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏบิัติการ และก ากบัติดตามรายงานแผนปฏบิัติการ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ดังนี้  

   1.  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
   2.  รองศาตราจารย์สุวัฒน์  จุลสุวรรณ์ รองประธานกรรมการ 
   3.  รองศาสตราจารย์รังสรรค์  โฉมยา กรรมการ 
   4.  อาจารย์อารยา  ปิยะกุล กรรมการ 
   5.  หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา กรรมการ 
   6.  หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์  กรรมการ  
     7.  เลขานุการภาควิชาทุกภาควชิา  กรรมการ 
   8. หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน  กรรมการ 
   9. นางสาวทิฆัมพร  ปสัสาโก  กรรมการและเลขานุการ 
   10. นางสาวภทัราภรณ์   ชาวนคร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการz 
 

   หน้าที่  จัดท าแผนปฏิบัติการและก ากับติดตามรายงานแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
คณะศึกษาศาสตร์ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตรก์ระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
และนโยบายของคณะศึกษาศาสตร์ 

                                        สั่ง  ณ  วันที่  27  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
  
 
 

                           (รองศาสตราจารย์พชรวิทย์   จันทร์ศิริสิร) 
                                คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  ปฏบิัติราชการแทน 

                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
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ตารางการปฏิบัติงาน (Gantt  Chart)  ตามแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ ช่วงเวลา ต.ค. 
63 

พ.ย.     
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค
. 64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา              

1 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการและกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบัน (MOU) ต.ค. 63 - ก.ย. 64             
2 กิจกรรมศูนย์วิจัยและพัฒนาความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการ

กีฬา 
ต.ค. 63 - ก.ย. 64             

3 กิจกรรมคืนสู่เหย้า ชาววิทย์ฯ กฬีา ธ.ค. 63             

4 กิจกรรมเตรียมความพร้อมและศึกษาดูงานก่อนฝึกงาน ต.ค. 63 - ก.ย. 64             
5 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนและสานสัมพนัธน์้องพี่วิทย์กีฬา ต.ค. 63 - ส.ค. 64             

6 กิจกรรมไหว้ครูกีฬาบูชาอาจารย์ใหญ่ ต.ค. 63 - ก.ย. 64             
7 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายวิชาการและวชิาชีพในการวิจัยระดบัชาติและนานาชาติ ต.ค. 63 - ก.ย. 64             

8 กิจกรรมสัมมนาน าเสนอหัวข้อและปฏบิัติการการวิจัยของบุคลากรและนิสิตระดบั
บัณฑิตศึกษา 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64             

9 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ (KM)   ต.ค. 63 - ก.ย. 64             
10 โครงการฝึกประสบการณ์วชิาชพี (งานภาคสนาม1/2) 

(เทอม 1-2-3) 
ต.ค. 63 - ก.ย. 64             

11 โครงการเครือข่ายวิทยาศาสตรก์ารกีฬาสัมพันธ์   ต.ค.63 - ก.ย. 64             

12 โครงการสัมมนาและติดตามความก้าวหน้าการท าวทิยานิพนธน์สิิตระดับบัณฑิต ต.ค 63 - ก.ย. 64             
13 โครงการสัมมนาภาควิชาฯ ต.ค. 63 - ก.ย .64             

 ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว              
14 โครงการการปฐมนิเทศและพบผู้ปกครองนิสิตใหม่สาขาวิชาจิตวิทยา ก.ค. 64             
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15 โครงการสานสัมพนัธ์นสิิตสาขาวิชาจิตวทิยา ก.พ. 64             

16 โครงการ Group Dynamic for Freshy พ.ย. 63             
17 โครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์สาขาวิชาจิตวทิยา มี.ค. 64             

18 โครงการพัฒนาจิตสาธารณะและคุณลักษณะอันพงึประสงค์ส าหรับวิชาชพีจิตวิทยา เม.ย. 64             
19 โครงการปัจฉิมนิเทศสาขาวชิาจติวิทยา เม.ย. - พ.ค. 64             

20 โครงการแนะแนวอาชีพรุ่นพี่สู่รุน่น้อง พ.ย. 63             
21 โครงการพัฒนานสิิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ม.ค. - ก.พ. 64             

22 โครงการศึกษาเรียนรู้ระบบงานและบทบาทหน้าที่ของทีมสหวิชาชีพทางดา้นจิตวิทยา พ.ย. 63             
23 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการช่วยเหลือในภาวะวิกฤต ธ.ค. 63 - ม.ค. 64             

24 โครงการพัฒนาทักษะจิตบ าบัดและการให้การปรึกษาของนิสิตสาขาวชิาจิตวิทยา ต.ค. 63             

25 โครงการพัฒนาทักษะและสรา้งเสริมประสบการณ์วชิาชีพของนสิิตสาขาวิชาจิตวิทยา ต.ค. 63 – มี.ค. 64             
26 โครงการบริการวิชาการ: การบรูณาการองค์ความรู้ทางจติวิทยาสู่ชุมชน ก.พ. 64             

27 โครงการการป้องกันและส่งเสรมิสุขภาพจิตในชุมชนตอน “ฟื้นฟูพลังใจด้วยสายใยใน
ชุมชน” 

ต.ค. - พ.ย. 63             

28 โครงการผลิตสื่อสง่เสริมพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ธ.ค. 63 - ม.ค. 64             
29 โครงการจิตวิทยาบูรณาการในบริบทท้องถิ่นและชุมชน ก.พ. 64             

30 โครงการจิตวิทยาเพื่อสังคมและชุมชน พ.ย. - ธ.ค. 63             
31 โครงการการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจโรคทางจิตเวชและปัญหาทางสุขภาพจิตสู่

ชุมชน 
มี.ค. 64             

32 โครงการการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางดา้นจิตวิทยาส าหรับนสิิต 
ปริญญาตร ี

มิ.ย. - ก.ค. 64             
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33 โครงการการศึกษาวิจัยเชิงจติวทิยาในชุมชน ต.ค. 63             

34 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูง ต.ค. - พ.ย. 63             
35 โครงการการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ พ.ย. 63             

36 โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์และแนวทางการเขียนบทความวิจยัเพื่อการตีพิมพ์
เผยแพร่งานวชิาการ ประจ าภาคเรียน 1/2563 

ธ.ค. 63             

37 โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์และแนวทางการเขียนบทความวิจยัเพื่อการตีพิมพ์
เผยแพร่งานวชิาการ ประจ าภาคเรียน 2/2563 

พ.ค. 64             

38 โครงการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนสิิตสาขาวชิาจิตวทิยา ต.ค. 63             
39 โครงการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชพีของนิสิต ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและ

การแนะแนว 
ต.ค. 63 - มี.ค. 64             

40 โครงการสัมมนาหลังการฝึกประสบการณ์วชิาชีพของนิสิตสาขาวิชาจิตวทิยา มี.ค. 64             

41 โครงการสัมมนาเตรียมความพรอ้มก่อนฝึกประสบการณ์วชิาชีพจิตวิทยาคลนิิก ส.ค. 64             
42 โครงการสัมมนาเตรียมความพรอ้มก่อนฝึกประสบการณ์วชิาชีพจิตวิทยาการปรึกษา ส.ค. 64             

43 โครงการสัมมนาเตรียมความพรอ้มก่อนฝึกประสบการณ์วชิาชีพจิตวิทยาการแนะแนว ส.ค. 64             
44 โครงการสัมมนาเตรียมความพรอ้มก่อนฝึกประสบการณ์วชิาชีพ ระดับบัณฑิตศึกษา เม.ย. - พ.ค. 64             

45 โครงการพัฒนาทักษะการให้การปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ ต.ค. 63 - ก.พ. 64             
46 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาความรู้และทักษะการให้การปรึกษาเบื้องต้น

ส าหรับเพื่อนนิสติที่ปรึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
พ.ย. 63 - ก.พ. 64             

47 โครงการศูนย์ความเปน็เลิศทางจิตวิทยาเพื่อชุมชน ธ.ค. 63 - มี.ค. 64             

 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน                
48 โครงการจับมือพี่จูงมือน้อง เตรียมความพร้อมสู่บ้านครูไทย 27 - 29 ก.ค. 64             
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49 ศึกษาศาสตร์วชิาการ เปิดบ้านครูภาษาไทย (Thai Teacher Open House) คร้ังที่ 3 8 ม.ค. 64             

50 โครงค่ายครูภาษาไทย ครั้งที่  9 26 - 28 มี.ค. 64             
51 โครงการไหว้ครูประจ าปีการศึกษา 2564 22 ก.ค. 64             

52 โครงการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการ 21 - 23 ก.พ. 64             
53 โครงการชวนน้องเข้าวัดปฏบิัติธรรมน้อมน าสู่วิถีไทย 8 ก.พ 64             

54 โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียนสู่การบูรณาการการสอน และการบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 25 - 26 ก.พ. 64             
55 โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม พ.ย. 63             

56 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การผลิตสื่อ นวตักรรมการเรียนการสอน ม.ค. 64             
57 โครงการอบรมการส่งเสริมคุณลกัษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ มี.ค. 64             

58 โครงการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ครูสังคมศึกษา 25 มิ.ย. 64             

59 โครงการแลกเปลี่ยนทักษะการจัดการเรียนรู้ครูสังคมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 3 – 6 ก.ค. 64             
60 โครงการค่ายปฐมวยัร่วมใจอาสาพัฒนาโรงเรียน (EC CAMP 2019) ม.ค. 64             

61 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่21 ธ.ค. 64             
62 โครงการปฐมวัยวชิาการ 2563 มี.ค. 64             

63 โครงการคืนสู่เหย้าชาวปฐมวัย 2562 มี.ค. 64             
64 โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษาปฐมวัย (CEECE) ธ.ค. 63 - มี.ค. 64             

65 โครงการพัฒนาศักยภาพดา้นการเขียนต ารา และบทความวิชาการ ต.ค. 63             
66 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการวิจัยการพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ธ.ค. 63             

67 โครงการสัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ ระดับมหาบัณฑติและดษุฎีบัณฑิต เม.ย. 64             
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68 โครงการสัมมนาและประชุมวชิาการทั้งระดบัชาติและนานาชาติ (ระดับมหาบัณฑิต
และดุษฎีบัณฑิต) ในประเทศ 

มี.ค. 64             

69 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานระดบัชาติและระดบั
นานาชาต ิ

ส.ค. 64             

70 โครงการสัมมนาการน าหัวข้อเร่ืองวิทยานิพนธ์ ส าหรับนสิิตหลกัสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64             

71 โครงการการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 
21 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64             

72 โครงการพัฒนาศักยภาพดา้นภาษาอังกฤษ ต.ค. 63 - ก.ย. 64             
73 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาการศึกษาปฐมวัยระดบัปรญิญาโท ต.ค. 63 - ก.พ. 64             

 ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา              
74 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การสร้างแรงบนัดาลใจสู่การเปน็ครูมืออาชีพในการ

จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
ต.ค. 63 - ก.ย. 64             

75 โครงการการสัมมนาเพื่อปรับพืน้ฐานและเตรียมความพร้อม เม.ย. - ส.ค. 64             

76 โครงการทบทวนความรู้มุ่งสู่การสอบบรรจุครูคณิตศาสตร์ ต.ค. 63 - ก.ย. 64             
77 โครงการพัฒนาความสามารถนสิิตในการใช้โปรแกรม GSP และ GeoGebra ต.ค. 63 - ก.ย. 64             

78 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูด สาขาคณติศาสตร ์ ต.ค. 63 - ก.ย. 64             

79 โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานระดับชาติหรือนานาชาติ ต.ค. 63 - ก.ย. 64             
80 โครงการการสัมมนาเสนอหัวข้อวิทยานพินธน์ิสิตภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา ต.ค. 63 - ก.ย. 64             

81 โครงการการวัดผลประเมินผลและวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ต.ค. 63 - ก.ย. 64             
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82 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตบณัฑิตศึกษา โดยการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
การบริการวิชาการ (ภาควิชาวิจยัฯ) 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64             

83 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบณัฑิตศึกษา และคณาจารย์สู่สากล ภาควิจัยฯ
(ต่างประเทศ) 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64             

84 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบณัฑิตศึกษา และคณาจารย์สู่สากล ภาควิจัยฯ
(ต่างประเทศ) 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64             

85 โครงการการประมวลความรู้และประเมินผลการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา ต.ค. 63 – เม.ย. 64             
 ภาควิชาการบริหารการศึกษา                

86 โครงการสัมมนาทางวิชาการ การเตรียมความพร้อมทักษะในศตวรรษที่ 21  
และสานสัมพนัธน์้องพี่ส าหรับนสิิตปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวชิาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา 

ต.ค. - ธ.ค. 63             

87 โครงการการประชุม สัมมนา ก ากับติดตามการจัดการศึกษา หลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต และการศึกษาดษุฎีบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 
ประจ าปี 2563 

ต.ค. 63 - ม.ค. 64             

88 โครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการ การน าเสนอเค้าโครงการวิจัยส าหรับนิสิตปริญญาเอก 
สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 

มี.ค. – เม.ย. 64             

89 โครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการ การน าเสนอเค้าโครงการวิจัยส าหรับนิสิตปริญญาโท 
สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 

ธ.ค. 63 – ม.ค. 64             

90 โครงการสัมมนาทางวิชาการการสร้างเคร่ืองมือและการเขียนรายงานการวิจัยและ
พัฒนาทางการบริหารการศึกษาส าหรับ นสิิตปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารและ
พัฒนาการศึกษา 

ต.ค. 63 – มี.ค. 64             
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63 

พ.ย.     
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค
. 64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

91 โครงการสัมมนาทางวิชาการการสร้างเคร่ืองมือและการเขียนรายงานการวิจัยและ
พัฒนาทางการบริหารการศึกษาส าหรับนสิิตปริญญาโท สาขาการบริหารและพัฒนา
การศึกษา 

ต.ค. 63 – มี.ค. 64             

92 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวชิาการสู่ความเปน็เลิศส าหรับนิสติปริญญาโท สาขาวิชา
การบริหารและพัฒนา 

พ.ย. – เม.ย. 64             

93 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวชิาการสู่ความเปน็เลิศส าหรับนิสติปริญญาเอก 
สาขาวชิาการบริหารและพฒันาการศึกษา 

ก.พ. – เม.ย. 64             

94 โครงการศึกษาดูงาน สถานศึกษาต้นแบบในการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศส าหรับนิสติ
ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 

พ.ย. – ธ.ค. 64             

95 โครงการศึกษาดูงาน สถานศึกษาต้นแบบในการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศส าหรับนิสติ
ปริญญาเอก สาขาวชิาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 

มี.ค. - เม.ย. 64             

96 โครงการงานบริหารสัมพนัธ์แห่งประเทศไทย ส าหรับนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก 
สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 

มี.ค. – พ.ค. 64             

97 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างจิตอาสาส าหรับส าหรับนิสิตปริญญา
โทและปริญญาเอก สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 

ม.ค. – ก.ค. 64             

98 โครงการนิเทศนิสิตฝึกปฏิบตัิการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาส าหรับนิสิตปริญญา
โทและปริญญาเอก สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64             

 ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา              
99 โครงการปฐมนิเทศนิสิตเทคโนฯระดับปริญญาตรี ส.ค. 64             

100 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม สานสัมพนัธน์้อง
พี่เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 

ส.ค. - ก.ย. 64             
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101 โครงการนิสิตเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา มีจิตอาสาพฒันาชุมชน   ต.ค. 63 - ก.ย. 64             

102 โครงการกีฬาสัมพนัธ์ศิษย์เก่าเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากบักับศิษย์ปจัจุบนั 
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพวิเตอร์ศึกษา   

ต.ค. 63 - ก.ย. 64             

103 โครงการแสดงความยนิดีกับรุน่พี่ส าเร็จการศึกษาและคน้หาสุดยอดนิสิตเทคโนฯ  
(The Best’ Student ETC) 

ธ.ค. 63             

104 โครงการกิจกรรมพัฒนานสิิต เสริมทักษะความรู้บูรณาการรายวชิา ต.ค. - ธ.ค. 63             
105 โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนส าหรับนสิิตใหม่สาขาวชิาเทคโนโลยีการศึกษา

และคอมพิวเตอร์ศึกษา 
ส.ค. 64             

106 โครงการบริการให้ค าปรึกษา ต.ค. 63 - ก.ย. 64             

107 โครงการ ETC TA Training ต.ค. 63 - ก.ย. 64             
108 โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ต.ค. 63 - ก.ย. 64             

109 โครงการเปิดโลกทัศน์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64             

110 โครงการสัมมนานิสติบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาวิทยานิพนธ์ ต.ค. 63 - ก.ย. 64             
111 โครงการพัฒนานสิิตระดบับัณฑติศึกษาบูรณาการรายวิชา ต.ค. 63 - ก.ย. 64             

112 โครงการโสตฯ – เทคโนฯ สัมพนัธ ์ ธ.ค. 63 - ก.พ. 64             
113 โครงการแสดงความยนิดีกับรุน่พี่ที่ส าเร็จการศึกษา ธ.ค. 63 - ก.พ. 64             

114 โครงการศึกษาดูงานในประเทศเพื่อพัฒนานสิิตระดบับัณฑิตศึกษา ต.ค. 63 - ก.ย. 64             
115 โครงการเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ต.ค. 63 - ก.ย. 64             

116 โครงการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64             
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 กลุ่มงานบริหาร              

117 โครงการสัมมนาบุคลากรสายวชิาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก.ค. 64             
118 โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก.ค. 64             

119 โครงการสัมมนาบุคลากรสายวชิาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึน้ พ.ค. 64             
120 การส่งเสริมและพฒันาหลักสูตร พ.ย. 63 , มี.ค. 64             

121 การประกันคุณภาพภาพภายใน ระดับหลักสูตร ก.ค. 63 - ส.ค. 64             
122 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทุกหลักสูตร พ.ย. 63 , มี.ค. 64             

123 โครงการสนบัสนนุการจัดท าหลกัสูตรขอขึ้นทะเบียน TQR ก.ค. 63 - ส.ค. 64             
124 โครงการ EDU MSU KM DAY 2021 ต.ค. 63 - ก.ย. 64             

125 โครงการจัดท าแผนพฒันาองค์กร เพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศคณะศึกษาศาสตร์  
ปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64             

126 โครงการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ต.ค. 63 - ก.ย.64             

127 โครงการศึกษาศาสตรส์ีเขียวและการรีไซเคิลขยะ ม.ค. - ก.พ. 64             
128 โครงการ Big Cleaning Day มิ.ย. 64             

 กลุ่มงานนโยบาย แผน และคลัง              

129 โครงการทบทวนปรบัปรุงแผนกลยุทธ์และถา่ยทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

พ.ย. 63             

 กลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต              

130 โครงการสนบัสนนุทนุอุดหนุนการวิจัยส าหรับคณาจารย์ และบคุลากร คณะ
ศึกษาศาสตร ์

ต.ค. 63 - ก.ย. 64             
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131 โครงการผลิตหนังสือ/ต าราวิชาการ ต.ค. 63 - ก.ย. 64             

132 โครงการหนึ่งชุมชนหนึ่งหลักสูตร ก.พ. - ก.ย. 64             
133 โครงการคลินิกวิจัย ธ.ค. 63 – ก.ย. 64             

134 กิจกรรมศึกษาดูงานการปรบัหลกัสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ม.ค. - ก.พ. 64             
135 โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ระดับ ปริญญา ตรี – โท – 

เอก 
1 ต.ค. 63 – 30 

ก.ย. 64 
            

136 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมส าหรับการทดสอบ MSU English Exit-Exam 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

1 ต.ค. 63 – 30 
ก.ย. 64 

            

137 โครงการอบรมโปรแกรม iThesis นิสิตระดบับัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ค. 64             

138 โครงการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปีการศึกษา 2562 - 2563 ธ.ค. 63             
139 โครงการราตรีสีแสด ครั้งที่ 9   ธ.ค. 63             

140 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ สวดอิติปิโส 108 จบ  
เพื่อจิตกุศล 

ม.ค. - มี.ค. 64             

141 โครงการการแข่งขันทักษะการสอน ก.พ. – มี.ค. 64             
142 โครงการกระดานด าสัมพนัธ์  ครั้งที่ 17 ก.พ. – มี.ค. 64             

143 โครงการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ประจ าปี 2563 มี.ค. 64             
144 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสาธารณะภัยให้กับนสิิตและบุคลากร 

คณะศึกษาศาสตร์ 
ธ.ค. 63 – มี.ค. 64             

145 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ ภาวะผู้น า และมอบงานสานต่อสโมสรนิสิต  
คณะศึกษาศาสตร์ 

เม.ย. - พ.ค. 64             
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146 โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม ประจ าปีการศึกษา  2564 

ก.ค. - ส.ค. 64             

147 โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดบับณัฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม ประจ าปีการศึกษา  2564 

ก.ค. - ส.ค. 64             

148 โครงการอบรมประกันคุณภาพและการเขียนโครงการส าหรับนสิิต พ.ค. - มิ.ย. 64             

149 โครงการบริจาคโลหิตท าความดถีวายพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ต.ค. 63 - ก.ค. 64             
150 ค่าจ้างจัดท า Web Application และ Mobile Application  เพื่อสนับสนุนงานฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  ต.ค. 63 - ก.ย. 64             

151 โครงการ  “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบครูมืออาชีพ” 4 - 5  มี.ค. 64             

152 โครงการปฏิบัติธรรมชีน้ าชีวิต 6 - 7 มี.ค. 64             
153 โครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/ภาคเช้า 30 เม.ย. 64             

154 โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยงประชุมอาจารย์นิเทศ /ภาคบ่าย   30 เม.ย. 64             
155 โครงการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2563 ต.ค. 63 - ก.ย. 64             

156 โครงการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาคเรียนที่ 2/2563 7  ธ.ค. 63 - 
12 มี.ค. 64 

            

157 โครงการสัมมนากลางป ี 16  พ.ย. 63             
158 โครงการ “การจัดการเรียนรู้ด้วยความรัก” 16  พ.ย. 63             

159 โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พิธีมอบใบประกอบวิชาชพีครู  
และปัจฉิมนิเทศนิสิตประสบการณ์วิชาชพีครู   

11 พ.ค. 64             

160 โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างแรงบันดาลใจสู่ความเปน็ครู   18 - 20 ส.ค. 64             
161 โครงการการสร้างแรงบนัดาลใจ  สภาพแวดล้อมที่ดีและครูที่ดี 18 - 20 ส.ค. 64             
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162 โครงการ “ธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน  และ  เด็กมีปัญหา นิสิตครูอาสา
ช่วยเหลือ” 

18 - 20 ส.ค. 64             

163 ค่าจัดท าสมุดบนัทึกกิจกรรมเสริมความเป็นครู เม.ย. 64             

164 โครงการประชุมอาจารย์นิเทศก ์ เม.ย 64 , ก.ย. 64             
165 โครงการปฐมนิเทศนิสิตรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพครู 1-2 4 ธ.ค. 63             

166 โครงการสัมมนาครูพี่เลี้ยงผู้ร่วมผลิตบัณฑิต ธ.ค. 63             
167 โครงการวันศึกษาศาสตร ์ มี.ค. 64             

168 โครงการเทศน์มหาชาติประจ าป ี2564 (ร่วมกับส่วนกลาง) มี.ค. 64             
169 โครงการสืบสานประเพณีวนัสงกรานต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปี 2564  

(ร่วมกับส่วนกลาง) 
เม.ย. 64             

170 โครงการสืบสานประเพณีวนัสงกรานต์คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 เม.ย. 64             

171 โครงการสืบสานประเพณีสมโภชพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ประจ าปี 2564 

เม.ย. 64             

172 โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน ้าฝน ประจ าปี 2564 ก.ค. - ส.ค. 64             
173 โครงการบุญกฐินสามัคคี ประจ าปี 2563 (ร่วมกับส่วนกลาง) พ.ย. 63             

174 โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปี 2563 (ร่วมกับส่วนกลาง) ธ.ค. 63             
175 โครงการส่งทา้ยปีเก่า 2563 ต้อนรับปีใหม่ 2564 คณะศึกษาศาสตร์ ธ.ค. 63             
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 

โครงการ 
ปี 2564 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และการกีฬา  
1. กิจกรรมส่งเสริมวิชาการและ
กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างสถาบัน (MOU) 
2. กิจกรรมศูนย์วิจัยและพัฒนา
ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์
การออกก าลังกายและการกีฬา 
3. กิจกรรมคืนสู่เหย้าชาววิทย์ฯ 
กีฬา 
4. กิจกรรมเตรียมความพร้อม
และศึกษาดูงานก่อนฝึกงาน 
5. เตรียมความพร้อมก่อนเข้า
เรียนและสานสัมพันธ์น้องพ่ีวิทย์
กีฬา 
6. กิจกรรมไหว้ครูกีฬาบูชา
อาจารย์ใหญ่ 

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการเขียนต ารา และ
บทความวิชาการ 
กลุ่มงานวิชาการและพัฒนา
นิสิต 
2. โครงการสนับสนุน
ทุนอุดหนุนการวิจัยส าหรับ
คณาจารย์ และบุคลากร  
คณะศึกษาศาสตร์ 
3. โครงการผลิตหนังสือ/ต ารา
วิชาการ 
  
 

กลุ่มงานวิชาการและพัฒนา
นิสิต 
1. โครงการหนึ่งชุมชนหนึ่ง
หลักสูตร 
2. โครงการคลินิกวิจัย 
 
 
 
 
 

ภาควิชาหลักสูตรและการ
สอน 
1. โครงการคืนสู่เหย้าชาว
ปฐมวัย 2562 
ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา 
2. โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและเสริมสร้างจิต
อาสาส าหรับส าหรับนิสิต
ปริญญาโทและปริญญาเอก 
สาขาการบริหารและพัฒนา
การศึกษา 
กลุ่มงานวิชาการและพัฒนา
นิสิต 
3. โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ สวดอิติปิโส 
108 จบ เพ่ือจิตกุศล 

กลุ่มงานบริหาร 
1. โครงการสัมมนาบุคลากร
สายวิชาการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. โครงการสัมมนาบุคลากร
สายสนับสนุน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. โครงการสัมมนาบุคลากร
สายวิชาการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้น 
4. โครงการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กร เพื่อการด าเนินงานที่
เป็นเลิศคณะศึกษาศาสตร์ ปี
การศึกษา 2563  ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
5. โครงการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศ คณะศึกษาศาสตร์          
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 

7. กิจกรรมการพัฒนาเครือข่าย
วิชาการและวิชาชีพในการวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ 
8. กิจกรรมสัมมนาน าเสนอหัวข้อ
และปฏิบัติการการวิจัยของ
บุคลากรและนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 
9. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
(KM)   
10. โครงการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ (งานภาคสนาม1/2) 
(เทอม 1-2-3) 
11. โครงการเครือข่าย
วิทยาศาสตร์การกีฬาสัมพันธ์   
12. โครงการสัมมนา 
และติดตามความก้าวหน้าการท า
วิทยานิพนธ์นิสิตระดับบัณฑิต 
13. โครงการสัมมนาภาควิชาฯ 
 

4. โครงการปฏิบัติธรรมชี้น า
ชีวิต 
5. โครงการวันศึกษาศาสตร์ 
6. โครงการเทศน์มหาชาติ 
ประจ าปี 2564 
(ร่วมกับส่วนกลาง) 
7. โครงการสืบสาน 
ประเพณีวันสงกรานต์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ประจ าปี 2564  
(ช่วงเดือนเมษายน) 
(ร่วมกับส่วนกลาง) 
8. โครงการสืบสาน 
ประเพณีวันสงกรานต์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 
ประจ าปี 2564  
(ช่วงเดือนเมษายน) 
9. โครงการสืบสาน 
ประเพณีสมโภช 
พระพุทธกันทรวิชัย 

ปีการศึกษา  2563 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
6. โครงการศึกษาศาสตร์สีเขียว
และการรีไซเคิลขยะ 
7. โครงการ Big-Cleaning Day 
กลุ่มงานนโยบาย แผน  
และคลัง 
8. โครงการทบทวนปรับปรุง
แผนกลยุทธ์และถ่ายทอด
นโยบายสู่การปฏิบัติ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว 
14. โครงการการปฐมนิเทศและ
พบผู้ปกครองนิสิตใหม่ สาขาวิชา
จิตวิทยา 
15. โครงการสานสัมพันธ์นิสิต
สาขาวิชาจิตวิทยา 
16. โครงการ Group Dynamic 
for Freshy 
17. โครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์  
สาขาวิชาจิตวิทยา 
18. โครงการพัฒนาจิตสาธารณะ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ส าหรับวิชาชีพจิตวิทยา 
19. โครงการปัจฉิมนิเทศ  
สาขาวิชาจิตวิทยา 
20. โครงการแนะแนวอาชีพรุ่นพี่
สู่รุ่นน้อง 

อภิสมัยธรรมนายก 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ประจ าปี 2564 (ช่วงเดือน
เมษายน) (ร่วมกับส่วนกลาง) 
10. โครงการถวายเทียน 
พรรษาและผ้าอาบน ้าฝน 
ประจ าปี 2564  
(ร่วมกับส่วนกลาง) 
11. โครงการบุญกฐินสามัคคี 
ประจ าปี 2563 
(ร่วมกับส่วนกลาง) 
12. โครงการวันสถาปนา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ประจ าปี 2563 
(ช่วงเดือนธันวาคม 2563) 
(ร่วมกับส่วนกลาง) 
13. โครงการส่งท้ายปีเก่า 
2563 ต้อนรับปีใหม่  
2564 คณะศึกษาศาสตร์ 
(ช่วงเดือนธันวาคม 2563) 
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 

21. โครงการพัฒนานิสิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
22. โครงการศึกษาเรียนรู้
ระบบงานและบทบาทหน้าที่ของ
ทีมสหวิชาชีพทางด้านจิตวิทยา 
23. โครงการพัฒนาความรู้และ
ทักษะการช่วยเหลือในภาวะ
วิกฤต 
24. โครงการพัฒนาทักษะจิต
บ าบัดและการให้การปรึกษาของ
นิสิต สาขาวิชาจิตวิทยา 
25. โครงการพัฒนาทักษะและ
สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ
ของนิสิต  สาขาวิชาจิตวิทยา 
26. โครงการบริการวิชาการ: 
การบูรณาการองค์ความรู้ทาง
จิตวิทยาสู่ชุมชน 
27. โครงการการป้องกันและ
ส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชนตอน 
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 

“ฟ้ืนฟูพลังใจด้วยสายใยใน
ชุมชน” 
28. โครงการผลิตสื่อส่งเสริม
พัฒนาการเด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษ 
29. โครงการจิตวิทยาบูรณาการ
ในบริบทท้องถิ่นและชุมชน 
30. โครงการจิตวิทยาเพ่ือสังคม
และชุมชน 
31. โครงการการเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจโรคทางจิตเวชและ
ปัญหาทางสุขภาพจิตสู่ชุมชน 
32. โครงการการพัฒนาศักยภาพ
การวิจัยทางด้านจิตวิทยาส าหรับ
นิสิตปริญญาตรี 
33. โครงการการศึกษาวิจัยเชิง
จิตวิทยาในชุมชน 
34. โครงการการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ทาง
สถิติขั้นสูง 
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 

35. โครงการการอบรม
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิง
วิชาการ 
36. โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์
และแนวทางการเขียนบทความ
วิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่งาน
วิชาการ ประจ าภาคเรียน 
1/2563 
37. โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์
และแนวทางการเขียนบทความ
วิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่งาน
วิชาการ ประจ าภาคเรียน 
2/2563 
38. โครงการปฐมนิเทศ 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นิสิต  สาขาวิชาจิตวิทยา 
39. โครงการนิเทศการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต  
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว 
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 

40. โครงการสัมมนาหลัง 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นิสิต สาขาวิชาจิตวิทยา 
41. โครงการสัมมนาเตรียมความ
พร้อมก่อนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพจิตวิทยาคลินิก 
42. โครงการสัมมนาเตรียมความ
พร้อมก่อนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพจิตวิทยาการปรึกษา 
43. โครงการสัมมนาเตรียมความ
พร้อมก่อนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพจิตวิทยาการแนะแนว 
44. โครงการสัมมนาเตรียมความ
พร้อมก่อนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ระดับบัณฑิตศึกษา 
45. โครงการพัฒนาทักษะการให้
การปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ 
46. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
: การพัฒนาความรู้และทักษะ
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การให้การปรึกษาเบื้องต้นส าหรับ
เพ่ือนนิสิตที่ปรึกษา   
คณะศึกษาศาสตร์   
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
47. โครงการศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางจิตวิทยาเพ่ือชุมชน 
ภาควิชาหลักสูตรและ 
การสอน  
48. โครงการจับมือพ่ีจูงมือน้อง 
เตรียมความพร้อมสู่บ้านครูไทย 
49. ศึกษาศาสตร์วิชาการ เปิด
บ้านครูภาษาไทย (Thai 
Teacher Open House)  
ครั้งที่ 3 
50. โครงค่ายครูภาษาไทย ครั้งที่  
9 
51. โครงการไหว้ครู ประจ าปี
การศึกษา 2564 
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 

52. โครงการสร้างเสริม
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการ 
53. โครงการชวนน้องเข้าวัด
ปฏิบัติธรรม น้อมน าสู่วิถีไทย 
54. โครงการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนสู่การบูรณาการ 
การสอน และการบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
55. โครงการปฐมนิเทศและ
เตรียมความพร้อม 
56. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
: การผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียน
การสอน 
57. โครงการอบรมการส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
58. โครงการพัฒนาเครือข่าย
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
ครูสังคมศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 

59. โครงการแลกเปลี่ยนทักษะ
การจัดการเรียนรู้ครูสังคมศึกษา   
ประจ าปีการศึกษา 2564 
60. โครงการค่ายปฐมวัยร่วมใจ
อาสาพัฒนาโรงเรียน (EC CAMP 
2019) 
61. โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
และการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่21 
62. โครงการปฐมวัยวิชาการ 
2563 
63. โครงการพัฒนาศูนย์ความ
เป็นเลิศทางการศึกษาปฐมวัย 
(CEECE) 
64. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การออกแบบการวิจัยการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 
65. โครงการสัมมนา 
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 

หัวข้อวิทยานิพนธ์ ระดับ
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 
66. โครงการสัมมนาและประชุม
วิชาการท้ังระดับชาติและ
นานาชาติ (ระดับมหาบัณฑิตและ
ดุษฎีบัณฑิต) ในประเทศ 
67. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงาน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
68. โครงการสัมมนาการน าหัวข้อ
เรื่องวิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิต
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 
69. โครงการการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพ่ือ
พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 
70. โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษ 
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 

71. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต  
สาขาการศึกษาปฐมวัย ระดับ
ปริญญาโท 
ภาควิชาวิจัยและพัฒนา
การศึกษา 
72. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
: การสร้างแรงบันดาลใจสู่การ
เป็นครูมืออาชีพในการจัดการ
เรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
73. โครงการการสัมมนาเพ่ือปรับ
พ้ืนฐานและเตรียมความพร้อม 
74. โครงการพัฒนา
ความสามารถนิสิตในการใช้
โปรแกรม GSP และ GeoGebra 
76. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
และศิลปะการพูด สาขา
คณิตศาสตร์ 
77. โครงการพัฒนาวิชาการเพ่ือ
เผยแพร่ผลงานระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 

78. โครงการการสัมมนาเสนอ
หัวข้อวิทยานิพนธ์นิสิตภาควิชา
วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
79. โครงการการวัดผล
ประเมินผลและวิจัยสัมพันธ์แห่ง
ประเทศไทย 
80. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต
บัณฑิตศึกษา โดยการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับการบริการ
วิชาการ (ภาควิชาวิจัยฯ) 
81. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา และ
คณาจารย์สู่สากล ภาควิจัยฯ
(ต่างประเทศ) 
82. โครงการพัฒนาศักยภาพ 
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
และคณาจารย์สู่สากล ภาควิจัยฯ
(ต่างประเทศ) 
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 

83. โครงการการประมวลความรู้
และประเมินผลการเรียนการสอน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา   
84. โครงการสัมมนาทางวิชาการ 
การเตรียมความพร้อมทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 และสานสัมพันธ์
น้องพ่ีส าหรับนิสิตปริญญาโท 
และปริญญาเอก สาขาวิชาการ
บริหารและพัฒนาการศึกษา 
85. โครงการการประชุม สัมมนา 
ก ากับติดตามการจัดการศึกษา 
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
และการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนา
การศึกษา ประจ าปี 2563 
86. โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ การน าเสนอเค้า
โครงการวิจัยส าหรับนิสิตปริญญา
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 

เอก สาขาการบริหารและพัฒนา
การศึกษา 
87. โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ การน าเสนอเค้า
โครงการวิจัยส าหรับนิสิตปริญญา
โท สาขาการบริหารและพัฒนา
การศึกษา 
88. โครงการสัมมนาทางวิชาการ
การสร้างเครื่องมือและการเขียน
รายงานการวิจัยและพัฒนา
ทางการบริหารการศึกษาส าหรับ 
นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการ
บริหารและพัฒนาการศึกษา 
89. โครงการสัมมนาทางวิชาการ
การสร้างเครื่องมือและการเขียน
รายงานการวิจัยและพัฒนา
ทางการบริหารการศึกษาส าหรับ
นิสิตปริญญาโท สาขาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 

90. โครงการพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการสู่ความเป็นเลิศส าหรับ
นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการ
บริหารและพัฒนา 
91. โครงการพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการสู่ความเป็นเลิศส าหรับ
นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการ
บริหารและพัฒนาการศึกษา 
92. โครงการศึกษาดูงาน 
สถานศึกษาต้นแบบในการจัด
การศึกษาท่ีเป็นเลิศส าหรับนิสิต
ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา 
93. โครงการศึกษาดูงาน 
สถานศึกษาต้นแบบในการจัด
การศึกษาท่ีเป็นเลิศส าหรับนิสิต
ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา 
94. โครงการงานบริหารสัมพันธ์
แห่งประเทศไทย ส าหรับนิสิต
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขา
การบริหารและพัฒนาการศึกษา 
95. โครงการนิเทศนิสิตฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหาร
การศึกษาส าหรับนิสิตปริญญาโท
และปริญญาเอก สาขาการ
บริหารและพัฒนาการศึกษา 
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 
96. โครงการปฐมนิเทศนิสิต 
เทคโนฯ ระดับปริญญาตรี 
97. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม สานสัมพันธ์น้อง
พ่ีเทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา 
98. โครงการนิสิตเทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 
มีจิตอาสาพัฒนาชุมชน   
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 

99. โครงการกีฬาสัมพันธ์ศิษย์เก่า      
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
กับกับศิษย์ปัจจุบัน เทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา   
100. โครงการแสดงความยินดีกับ
รุ่นพี่ส าเร็จการศึกษาและค้นหา
สุดยอดนิสิตเทคโนฯ (The Best’ 
Student ETC) 
101. โครงการกิจกรรมพัฒนา
นิสิต เสริมทักษะความรู้บูรณา
การรายวิชา 
102. โครงการเตรียมความพร้อม
ในการเรียนส าหรับนิสิตใหม่
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิวเตอร์ศึกษา 
103. โครงการบริการให้
ค าปรึกษา 
104. โครงการ ETC TA Training 
(โครงการใหม่) 
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 

105. โครงการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 
106. โครงการเปิดโลกทัศน์ทาง
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
107. โครงการสัมมนานิสิต
บัณฑิตศึกษาเพ่ือพัฒนา
วิทยานิพนธ์ 
108. โครงการพัฒนานิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาบูรณาการรายวิชา 
109. โครงการโสตฯ - เทคโนฯ
สัมพันธ์ 
110. โครงการแสดงความยินดีกับ
รุ่นพี่ที่ส าเร็จการศึกษา 
111. โครงการศึกษาดูงานใน
ประเทศเพ่ือพัฒนานิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 
112. โครงการเพ่ือสร้างเสริม
ประสบการณ์วิชาชีพ 
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 

113. โครงการนิเทศนิสิตฝึก
ประสบ การณ์วิชาชีพ 
กลุ่มงานบริหาร 
114. การส่งเสริมและพัฒนา
หลักสูตร 
115. การประกันคุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร 
116. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทุก
หลักสูตร 
117. โครงการสนับสนุนการ
จัดท าหลักสูตรขอขึ้นทะเบียน 
TQR 
118. โครงการ EDU MSU KM 
DAY 2021 
กลุ่มงานวิชาการและพัฒนา
นิสิต 
119. กิจกรรมศึกษาดูงาน 
การปรับหลักสูตร 
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) 
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 

120. โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ ระดับ ปริญญา  
ตรี – โท – เอก 
121. โครงการอบรมเตรียมความ
พร้อมส าหรับการทดสอบ MSU 
English Exit-Exam ประจ าปี
งบประมาณ 2564 
122. โครงการอบรมโปรแกรม 
iThesis นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์                   
123. โครงการฝึกซ้อมรับ
พระราชทานปริญญาบัตร 
ประจ าปีการศึกษา 2562 - 2563 
124. โครงการราตรีสีแสด ครั้งที่ 
9 
125. โครงการการแข่งขันทักษะ
การสอน 
126. โครงการกระดานด าสัมพันธ์  
ครั้งที่ 17 
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 

127. โครงการเชิดชูเกียรติศิษย์
เก่าดีเด่น ประจ าปี 2563 
128. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันสาธารณะภัยให้กับ
นิสิตและบุคลากร คณะ
ศึกษาศาสตร์ 
129. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ 
ภาวะผู้น า และมอบงานสานต่อ
สโมสรนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ 
130. โครงการปฐมนิเทศนิสิต  
ระดับปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ประจ าปีการศึกษา  
2564 
131. โครงการปฐมนิเทศนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ประจ าปีการศึกษา  
2564 
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 

132. โครงการอบรมประกัน
คุณภาพและการเขียนโครงการ
ส าหรับนิสิต 
133. โครงการบริจาคโลหิต  
ท าความดีถวายพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 
134. ค่าจ้างจัดท า Web 
Application และ Mobile 
Application   
เพ่ือสนับสนุนงานฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
135. โครงการ “การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้แบบครูมืออาชีพ 
136. โครงการปฐมนิเทศนิสิต 
ก่อนออกฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพครู/ภาคเช้า 
137. โครงการประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูพ่ีเลี้ยง 
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ประชุมอาจารย์นิเทศ 
138. โครงการนิเทศนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู  
ภาคเรียนที่ 1/2563 
139. โครงการนิเทศนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูภาคเรียน
ที่ 2/2563 
140. โครงการสัมมนากลางปี 
141. โครงการ “การจัดการ
เรียนรู้ด้วยความรัก” 
142. โครงการสัมมนาหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู   
พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพครู 
และปัจฉิมนิเทศนิสิต
ประสบการณ์วิชาชีพครู   
143. โครงการการพัฒนา
บุคลิกภาพและสร้างแรงบันดาล
ใจสู่ความเป็นครู   
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 

144. โครงการการสร้างแรง
บันดาลใจ  สภาพแวดล้อมที่ดี
และครูที่ดี 
145. โครงการ “ธรรมชาติการ
เรียนรู้ของผู้เรียน  และ  เด็กมี
ปัญหา นิสิตครูอาสาช่วยเหลือ” 
146. ค่าจัดท าสมุดบันทึก
กิจกรรมเสริมความเป็นครู 
147. โครงการประชุมอาจารย์
นิเทศก์ 
148. โครงการปฐมนิเทศนิสิต
รายวิชาประสบการณ์วิชาชีพครู 
1-2 
149. โครงการสัมมนาครูพ่ีเลี้ยงผู้
ร่วมผลิตบัณฑิต 

รวม 149 3 2 13 8 
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คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา 
 รองศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์  จันทร์ศิริสิร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์  จุลสุวรรณ์  รองคณบดี 
 รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  โฉมยา  รองคณบดี 
 อาจารย์ ดร.อารยา  ปิยะกุล   รองคณบดี 
 นายจุล  ใหม่คามิ    หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
 
สนับสนุนข้อมูล 
 หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา 
 เลขานุการภาควิชาทุกภาควิชา 
 หัวหน้างานทุกงาน 
 
ผู้จัดท า 
 นางสาวทิฆัมพร  ปัสสาโก   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 นางสาวภัทราภรณ์  ชาวนคร   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  
อัดส าเนา 
 นายณัฐพงศ์ นามเทพ    พนักงานอัดส าเนา 
 


